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Tiivistelmä

Tarkastuslautakunnan vuoden 2007 arvioinnin painopisteenä on ollut lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluiden arviointi.
Yhdyskuntarakenteen toteuttaminen Turku-strategian, asunto- ja maankäyttöohjelman, ympäristöstrategian ja kestävän kehityksen ohjelman mukaisesti edellyttää nykyistä tarkempaa tavoitteiden asettamista ja yhteensovittamista maanhankinnassa, infrastruktuurin, asuntojen ja
tonttien rakentamisessa sekä julkisten palvelujen järjestämisessä. Väestötavoitteisiin perustuvien maanhankinta-, kaavoitus-, asuntotuotanto- ja tonttituotantotavoitteiden on oltava oikeassa suhteessa toisiinsa. Mittavia kaavoitustavoitteita on mahdotonta saavuttaa, jos kaupungilla
ei ole valmiiksi hankittuna raakamaata kaavoitettavaksi. Omakotitalotonttien luovutustavoitteita
ei voida saavuttaa ilman lainvoiman saaneita ja rakentamiskelpoisia kaava-alueita. Kaupungin
päätöksenteon on tuettava asetettujen tavoitteiden toteutumista. Yhdyskuntarakennetta koskevia päätöksiä tehtäessä on keskityttävä priorisoimaan ja huolehtimaan riittävistä yhdyskuntarakentamisen toimintaedellytyksistä ja henkilöresursseista.
Kaupungin yhdyskuntarakenteen suunnittelussa ja rakentamisessa on kiinnitettävä enemmän
huomiota sekä alueiden infrastruktuurin rakentamiskustannuksiin että tuleviin infrastruktuurin
ylläpitokustannuksiin.
Turun kaupunkikonsernin omistajapoliittiset linjaukset on hyväksyttävä viipymättä, koska konserniyhtiöiden konserniohjaus perustuu kaupungin omistajapolitiikkaan. Lisäksi kuntalaki edellyttää sekä uusien että entisten liikelaitosten perustamista vuoden 2008 loppuun mennessä.
Turku-konsernin omistajapolitiikka antaa perustan kaupungin konsernijohdolle vastata kuntakonsernin ohjauksesta. Omistajapoliittisten linjausten käsitteleminen yhdessä kaupungin pitkän
aikavälin talousohjelman kanssa on tarkoituksenmukaista, koska omistajapoliittisilla linjauksilla
voidaan merkittävästi vaikuttaa talouden tasapainon saavuttamiseen.
Ennen kuin kaupunkilaisille palveluja tuottavia yksiköitä organisoidaan uudelleen kunnallisiksi
liikelaitoksiksi tai perustetaan yhtiöiksi, tulee niiden taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset
sekä perusteet uudelleen organisoinnille olla selvitettyinä. Lisäksi kaupungin omistajaohjauksen toimintajärjestelmien tulee olla valmiina. Ennen uudelleen organisointia tulee myös kaupungin omistajaohjauksen välineet, kaupungin konserniohjeet ja konsernivalvonnan periaatteet, olla päivitettyinä.
Kuntalain 25a §:n mukaan konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Esitetyt kaupunginhallituksen johtosääntö- ja keskushallinnon toimintasääntöesitykset eivät riittävän selkeästi määrittele konserniohjauksen ja konsernivalvonnan
toteuttamisessa tarvittavia valta- ja vastuusuhteita sekä toimintajärjestelmiä. Turun kaupungissa on selvitettävä, millä tavoin Turku-konserniin kuuluvia organisaatioita ohjataan ja valvotaan.
Konserniyhteisöille asetettavien tavoitteiden tulee vastata kaupungin tahtoa ja kaupunkikon-
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sernin yhteisiä päämääriä. Kaupungin on säännöllisesti talousarviovuoden aikana seurattava ja
valvottava konserniyhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä vaadittava niiden riittävän täsmällistä ja oikea-aikaista raportointia.
Toimitilojen määrällisen vähentämisen lisäksi on kiinnitettävä huomiota toimitilojen aiheuttamiin
ylläpito- ja korjauskustannuksiin. Kaupungin tilojen hallinnoinnissa on määriteltävä, mihin tilojen
omistaminen perustuu ja mihin toimitilatarpeeseen on vastattava. Tilojen hallinnoinnissa olisi
määriteltävä, mikä on järkevin tapa hoitaa kaupungissa ilmenevät toimitilatarpeet; vuokraus,
oma omistus (osto) vai uudisrakentaminen. Kokonaisvaltaisessa toimitilojen hallinnoinnissa
tulee kiinnittää huomiota pitkän aikavälin suunnitelmiin ja Turun kaupungin palveluverkko -selvityksiin.
Turun kaupungissa tehtyjen kouluverkkoa koskevien päätösten tuloksena on päätetty useiden
koulujen hallinnollisesta yhdistämisestä tai lakkauttamisesta vuosien 2006 - 2010 aikana. Kouluverkkoratkaisuissa tulee erityisesti varmistaa asukaslähtöiset tarpeet kouluverkon osalta sekä
ottaa huomioon Turussa tapahtuvat alueelliset muutokset väestökehityksessä. Kouluverkkoon
liittyvät muutokset tulee valmistella pitkäjänteisesti siten, että valtuuston päättämät toimenpiteet
voidaan toteuttaa päätösten mukaisesti. Kouluverkkoa koskevien päätösten toimeenpanolle on
varattava riittävä aika ja päätöksiin on sitouduttava.
Tavoitteena on jo vuodesta 2006 ollut se, että kaupungin keskeiset palvelut on tuotteistettu ja
ydinprosessit ja tukiprosessit määritelty. Prosessikuvaukset toimivat johtamisen apuvälineinä,
joiden avulla on mahdollista löytää toiminnan kehittämiskohteita ja ohjata resursseja halutuille
painopistealueille. Kaupungintasoisten prosessien määrittely ja kuvaaminen mahdollistaa kaupungin tarjoamien palvelujen selkiyttämisen myös asukkaiden ja asiakkaiden suuntaan. Valtuuston asettaman tavoitteen mukaisesti kaupungintasoiset ydinprosessit tulee määritellä ja
kuvata. Tehtävän toteutus edellyttää niin ylimmän luottamushenkilö- kuin virkamiesjohdonkin
sitoutumista.
Henkilöstösuunnittelussa tulee huomioida palvelutoiminnan haasteet ja palvelurakenteen muutostarpeet. Kaupungin toiminnassa tapahtuvat muutokset tulee ennakoida riittävän ajoissa,
jotta voidaan kehittää henkilöstön osaamista sekä suunnitella henkilöstömäärää ja -rakennetta
pitkällä aikavälillä. Kaupungin toiminnot (prosessit) ja näiden toteuttamistapa määrittämällä on
mahdollista selkiyttää myös henkilöstöasioiden suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä ja turvata
ammattitaitoinen henkilöstö. Työkiertoa tulisi aktiivisesti käyttää Turun kaupungin virkamiesjohdon, henkilöstön ja organisaation kehittämiskeinona.
Hyvän taloussuhdanteen vallitessa arvioitua paremman verotulokertymän myötä Turun kaupungin talous koheni vuonna 2007 vuoteen 2006 verrattuna. Hyvästä verotulokehityksestä
huolimatta kaupungin talous ei ole vielä tasapainossa, koska toimintakulut kasvoivat enemmän
kuin talousarviossa arvioitiin. Kaupungin vuosikate vahvistui, mutta talouden tasapainon kannalta vuosikate ei vielä riittänyt kattamaan poistoja. Lisäksi on otettava huomioon, että kaupungin poistoja kokonaisuudessaan vähentää lisääntynyt käyttöomaisuuden leasing-vuokraus.
Kaupungin tulorahoituksen riittävyys investointeihin on parantunut, mutta kaupunki investoi
vuonna 2007 edellisvuosia vähemmän investointitason ollessa kuitenkin edelleen korkea verrattuna tulorahoitukseen. Korkeasta investointitarpeesta johtuen kaupungin talouden tasapainoon ja kokonaisrahoitukseen on kiinnitettävä tulevalla suunnittelukaudella erityistä huomiota,
koska kaupungin lainamäärä ja suhteellinen velkaantuneisuus ovat kasvaneet ja kaupungin
omavaraisuus on heikentynyt. Erityisen huolestuttavaa on kaupungin konserniyhteisöjen puolesta annettujen vastuusitoumusten ja kaupunkikonsernin lainakannan kasvaminen.
Kaupungin sisäisissä projekteissa ja hankkeissa on noudatettava kaupungin projektiohjeita.
Hankkeilla tulee olla ennen niiden käynnistämistä suunnitelma, joka sisältää selkeät tavoitteet,
voimavarat ja aikataulun. Tavoitteiden tulee olla yhdensuuntaisia kaupungin pitkän tähtäyksen
toiminnalle asetettujen tavoitteiden kanssa. Hankkeiden toteuttamiseen tulee varata ajankäytöllisesti, taloudellisesti ja kehitettävän toiminnan asiantuntemuksen suhteen riittävät voimavarat.
Hankkeen/projektin johtamista, ohjausta ja valvontaa varten tulee nimetä vastuutahot, joilla on
tosiasiallisesti mahdollisuus ja velvollisuus johtaa hanketta.
Valtuuston 22.1.2007 hyväksymässä palvelustrategiassa on määritelty lapsiperheiden palvelukokonaisuus. Palvelustrategian toteuttamiseen liittyvistä toimenpiteistä ei ole kokonaisuutena
raportoitu kaupunginhallitukselle tai kaupunginvaltuustolle. Palvelustrategiassa mainituista
toimenpiteistä monet uhkaavat jäädä toteutumatta, koska kaupungin organisaatiossa näyttää
olevan epäselvää, kenellä on vastuu toimenpiteiden käynnistämisestä. Avoimen keskustelukulttuurin puuttuessa ei ole kyetty yhteisesti sopimaan, mikä taho toteuttaa palvelustrategiaan
sisältyvät toimenpiteet ja miten.
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ARVIOINTIKERTOMUS 2007
1

Arvioinnin lähtökohdat ja kohde
Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueena vuoden 2007 arviointikertomuksessa
on lapset, nuoret ja lapsiperheet. Tämä näkökulma liittyy moniin Turku-strategian painopisteisiin ja kriittisiin menestystekijöihin.
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden aseman kehittäminen on kriittinen menestystekijä, joka
tukee hyvinvointia ja elämänlaatua -painopisteen toteutumista. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden näkökulmaan liittyvät myös monet muut onnistumista ja suoritusta mittaavat
kriittiset menestystekijät. Esimerkkeinä voidaan mainita kestävää kasvua ja hyvinvointia
tukeva kaupunkisuunnittelu, tehokas ja asukaslähtöinen toiminta ja tasapainoinen talous,
terveyden ja esteettömyyden edistäminen sekä elämänhallinnan ja oman aktiivisuuden
tukeminen, asiakaslähtöinen palvelutuotanto ja kehittyvä kumppanuus, luova ja laadukas
opetus, elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja kärkialojen tukeminen.
Tarkasteltaessa kaupunkikonsernin toimintaa ja tulosta lasten, nuorten ja lapsiperheiden
näkökulmasta merkitystä voidaan katsoa olevan mm. seuraavilla seikoilla:
- kunnan tuottamat tai järjestämät peruspalvelut
- vapaa-ajanpalvelut
- asuminen
- elinkeinoelämä ja sen tarjoamat työpaikat ja tuottamat (kaupalliset) palvelut
Kunta on velvollinen lainsäädännön perusteella tuottamaan tai järjestämään palveluja,
joista edellä käytettiin nimitystä peruspalvelut. Toisaalta kunnat ovat mukana tuottamassa vapaa-ajan palveluja esimerkiksi kulttuuri- ja liikuntapalvelujen muodossa. Kunta vaikuttaa kaavoituksen ja tonttituotannon kautta asukkaidensa asumiseen ja asuinympäristöön. Elinkeinoelämän puitteiden luojana, mahdollisuuksien tarjoajana ja yhteistyötahona
kunta voi edistää alueen työllisyyttä ja työpaikkojen syntymistä
Näiden asioiden osalta voidaan esittää kysymyksiä:
Tarjoaako Turun alue riittävästi työpaikkoja?
Löytyykö alueelta asuntoja tai mahdollisuuksia rakentaa?
Ovatko alueen palvelut riittävän houkuttelevia ja monipuolisia?
Miten kunta eli Turun kaupunki on osallisena edellä mainittujen palvelujen järjestämisessä tai tuottamisessa?
Miten Turun kaupunki on edellä mainittuja tehtäviä hoitanut tavoitteiden toteutumisen tai
toiminnan tulosten raportoinnin perusteella?
Miten Turun kaupunki toteuttaa valtuuston päättämää Turku-strategian arvoa asukas- ja
asiakaslähtöisyydestä?
Edellä mainittuja palvelutuotannon näkökulmia tarkastellaan tässä arviointikertomuksessa esimerkkien kautta. Tarkasteltavan alueen laajuuden vuoksi tässä arvioinnissa ei käsitellä elinkeinoelämän palvelujen ja työpaikkatarjonnan näkökulmaa.
Arvioinnissa tarkastellaan myös sitä, miten kaupungin toimintaa palvelujen tuottamiseksi
on ohjattu, johdettu, resursoitu ja kehitetty. Kaupungin sisäistä toimintaa ja sen tuloksia
arvioidaan seuraavien asioiden kautta:
- johtajuus, strategiat ja toiminnan suunnittelu
- prosessit
- resurssit; henkilöstö, kumppanuudet ja muut resurssit, toimitilat, talous
- kehittäminen ja hanketoiminta
4

Arviointi pohjautuu muun muassa tarkastuslautakunnan ja revisiotoimiston tekemiin selvityksiin ja kuulemisiin, tilinpäätösaineistoon ja siihen liittyvään raportointiin, kaupunginhallituksen ja hallintokuntien toimintaan liittyviin selvityksiin ja kaupungin hallintoelinten kokousten esityslistoihin ja kokouspöytäkirjoihin. Tietolähteinä on lisäksi käytetty valtakunnallisia selvityksiä ja vertailuja.
Tarkastuslautakunnan vuoden 2007 arviointikertomus on kolmas nelivuotisen valtuustokauden 2005 - 2008 aikaisesta arvioinnista. Tarkastuslautakunta on vuosien 2005 ja
2006 arvioinneissa raportoinut valtuuston päättämän Turku-strategian painopistealueiden
toteutumisesta kaupungin tasolla. Tilinpäätöksessä vastaavaa poikkihallinnollista raportointia ei ole ollut. Tarkastuslautakunnan ensisijaiseen vastuualueeseen kuuluvana ei
kuitenkaan voida pitää sellaista raportointia, joka kuuluu osaksi operatiivisen toiminnan
tulosten säännönmukaista selvittämistä valtuustolle. Tästä raportoinnista vastuu kuuluu
kaupunginhallitukselle ja kaupungin ylimmälle virkamiesjohdolle. Tästä syystä vuoden
2007 arviointikertomuksessa ei ole esitetty Turku-strategian painopistealueita mukailevaa toiminnan tai tavoitteiden toteutumisen arviointia. Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimintaa on käsitelty liitteessä 1.
Arviointikertomus ei ole ennen tarkastuslautakunnan hyväksyntää ollut lausunnolla arviointikohteiden tilivelvollisilla tahoilla.
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Kaupungin asukas/asiakaslähtöinen palvelutuotanto

2.1 Johtajuus, strategiat ja toiminnan suunnittelu
2.1.1 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus
Omistajapolitiikassa otetaan kantaa siihen, millä tavoin kaupungin omaisuutta käytetään
ja hallitaan sekä millä tavoin kaupunkikonserniin kuuluvia organisaatioita ohjataan (konserniohjaus). Kaupungin linjaamalla omistajapolitiikalla vaikutetaan niihin keinoihin, joilla
kaupunkikonsernissa eri palveluja tuottavia organisaatioita ohjataan kaupungin yhteisten
tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi. Omistajapolitiikassa konserniohjauksen menettelytapojen ja käytäntöjen määrittelyllä varmistetaan, että kaupungilla on selkeästi tiedossa ja hallinnassa ne järjestelmät, joilla se voi vaikuttaa, ohjata ja valvoa sekä yhtiöiden että kunnallisten liikelaitosten toimintaa. Kolmanneksi omistajapolitiikalla luodaan
edellytykset määritellä kaupunkikonsernissa hyvän johtamis- ja hallintotavan periaatteet,
joiden toteuttaminen edistää konsernin yhteisten tavoitteiden saavuttamista. Liitteessä 2
on kuvattuna omistajapolitiikan sisältö.
Vuosien 2005 ja 2006 arviointikertomuksissa on käsitelty laajasti sekä omistajapolitiikkaa
että konserniohjausta, koska Turun kaupunkikonserni on tytäryhteisöineen ja osakkuusyhteisöineen merkittävän laaja ja monialainen. Kaupunginhallituksen konsernijaosto
päätti 22.4.2005 § 49 antaa kaupunginjohtajan tehtäväksi valmistella konserniohjeiden
tarkistamista. Kaupunginjohtaja asetti 23.5.2005 § 179 työryhmän (konserniohjetyöryhmän) valmistelemaan konserniohjeiden uudistamista kaupunginhallituksen 20.12.1999
hyväksymien konserniohjeiden pohjalta. Konserniohjetyöryhmä antoi 5.12.2005 esityksen uusiksi konserniohjeiksi ja totesi, että uudistettavana oleva kuntalaki saattaa antaa
aiheen tehdä tarkistuksia. Lisäksi konserniohjetyöryhmä esitti, että uusilla konserniohjeilla korvattaisiin sekä konserniohjauksen periaatteet että vanhat konserniohjeet. Odotetut
kuntalain muutokset ovat astuneet voimaan 15.5.2007. Konsernijaostossa on viimeksi
19.12.2006 keskusteltu konserniohjeiden valmistelutilanteesta ja konserniasioiden valmistelun kehittämistarpeista. Kaupunginjohtaja on kokouksessa selvittänyt, miten valmisteilla olevassa keskushallinnon toimintasäännössä tullaan ottamaan huomioon konserniasioiden valmistelu. Tämän jälkeen luottamuselimille ei ole tuotu esityksiä kaupungin
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konserniohjeista. Keskushallinnon toimintasääntöä on käsitelty kaupunginhallituksessa
31.3.2008 § 202 ja asia palautettiin uudelleen valmisteluun.
Turun konsernin omistajapolitiikkaa koskeva keskustelumuistio julkaistiin 15.10.2007
samassa yhteydessä Turun kaupungin talousohjelman 2008 - 2010 kanssa. Muistiota
päivitettiin myöhemmin 12.11.2007 kaupunginhallituksen iltakoulukäsittelyssä. Turun
kaupungin omistajapolitiikka on seuraavan kerran ollut 5.5.2008 kaupunginhallituksen
käsittelyssä, jossa päätettiin pyytää lautakunnilta ja asianosaisten konserniyhtiöiden hallituksilta lausunnot kaupungin talousohjelma- ja omistajapolitiikkaluonnoksesta (Turun
kaupungin talousohjelma 2008 - 2010, lausuntoluonnos versio 1.0, Kh 5.5.2008)
Kun liiketoimintajaosto muuttui kaupunginhallituksen johtosäännön muutoksella 1.1.2005
alkaen konsernijaostoksi, konsernijaoston tehtäväksi annettiin huolehtia konserniohjauksen kehittämisestä sekä kaupungin liikelaitosten ja niiden kuntayhtymien, yhtiöiden,
osuuskuntien ja yhdistysten sekä säätiöiden omistajaohjauksesta, toiminnan ohjaamisesta sekä valvonnasta. Kaupunginhallituksen johtosääntöä muutettaessa kaupunginvaltuuston päätöksellä 27.11.2006 § 223 konsernijaoston tehtävät säilyivät samoina.
Edelleen kaupunginhallituksen käsittelyssä 31.3.2008 § 202 olleessa kaupunginhallituksen johtosääntöesityksessä ei esitetty konsernijaoston tehtäviä muutettavaksi.
Tarkasteltaessa konsernijaostossa käsiteltyjä asioita vuodelta 2007 on todettava, että
40 % käsiteltävistä asioista (38 §:ää) koski järjestäytymisiä ja muita yleisiä teknisluonteisia asioita ja 25 % (23 §:ää) käsitteli edustajien nimeämisiä, hallitusten jäseniä, edustajien palkkioita tai jäsenyyksien myöntämisiä. Tilintarkastajien valintoja oli 6 % asioista.
Konserniohjeiden antamisia ja muita konserniin liittyviä asioita oli 16 % ja fuusioasioita
4 % sekä toiminnan ja talouden seurantaraportteja ja kuulemisiin liittyviä asioita yhteensä
9 %. Vuonna 2007 konsernijaostossa ei käsitelty yhtään konserniohjauksen, omistajaohjauksen tai valvonnan kehittämiseen liittyvää esitystä.
Lisäksi konsernijaosto on korjannut viisi kertaa 22.10.2007 § 79 tekemäänsä edustajien
nimeämistä koskevaa päätöstä siitä syystä, että nimetyt henkilöt eivät olleet antaneet
suostumusta valinnalleen. Jos kaupungilla ei ole ollut tiedossa ehdotettavien edustajien
halukkuutta ko. tehtäviin, niin kaupungin konserniohjauksen kannalta on erittäin huolestuttavaa se, minkälaisen valmistelun pohjalta edustajien nimeäminen tapahtuu. Epäselväksi jää muun muassa se, millä tavoin kaupungissa selvitetään tai arvioidaan edustajien
asiantuntemusta ja jääviyttä ko. tehtävään. Tällä asialla on merkitystä konserniohjauksessa, koska pätevien henkilöiden valinnoilla voidaan parhaiten varmistaa omistajaohjauksen onnistuminen.
Teknisten palveluiden lautakunnalle oli vuodelle 2007 hyväksytty talousarviotavoitteeksi
konsernirakenteen kehittäminen. Tavoitteen tarkemmassa kuvauksessa todetaan, että
”tekniset palvelut muodostuu lautakunnan alaisesta konsernista, johon kuuluvat liikelaitokset tukevat toisiaan palvelutuotannossa”. Konsernirakenteen kehittäminen olisi sopinut paremmin kaupunginhallituksen tavoitteeksi kuin teknisille palveluille. Konsernihallintoon liittyvien asioiden valmistelun epämääräisyyttä ja koordinoinnin puutetta osoittaa se,
että tavoitteeksi hyväksytään määritelmät lautakunnan alaisista konserneista ja että kaupungin ylimmän johdon tehtäviin kuuluva konsernirakenteen kehittäminen annetaan yksittäiselle lautakunnalle.
Kuntalain 15.5.2007 voimaan tulleen muutoksen jälkeen konsernijohto (kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja muu johtosäännössä määrätty) vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Kaupunginhallituksen käsittelyssä
31.3.2008 § 202 olleista ja uudelleen valmisteluun palautetuista kaupunginhallituksen
johtosääntöluonnoksesta ja keskushallinnon toimintasääntöluonnoksesta jää epäselväksi, mitä järjestelmää käyttäen ja menettelytapoja noudattaen valmistellaan konserniohjauksen kehittämistä ja valvontaa sekä määritellään kaupungin kannanotot.
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Omistajaohjaus tulee korostumaan tulevaisuudessa kuntalain 10 a luvun voimaantulon
myötä. Kunnalliset liikelaitokset on perustettava uudestaan vuoden 2008 loppuun mennessä ja niiden on täytettävä laissa mainitut edellytykset. Jos nykyiset liikelaitokset eivät
täytä lain edellytyksiä, ne jatkavat toimintaansa ns. muuna taseyksikkönä. Julkisuudessa
on esitelty erilaisia vaihtoehtoja organisoida uudelleen nykyiset liikelaitokset. Tästä huolimatta on epäselvää, millä perusteella tietty organisaatiomuoto esitetään valittavaksi.
Organisaatiomuodosta riippumatta toiminnan on kuuluttava kunnan toimialaan.
Uuden organisaatiomuodon valinnan tulee perustua kuntalaisten tarpeita vastaavan ja
taloudellisesti kestävän palvelutuotannon järjestämiseen. Kuntalain muutoksen jälkeen
on mahdollista edelleen säilyttää nykyiset sisäiset liikelaitokset kunnallisina liikelaitoksina, kunhan niiden toimintaa hoidetaan liiketoiminnallisten periaatteiden mukaan. Liiketoiminnallisten periaatteiden mukaiseksi toiminnaksi katsotaan tehtävien hoitaminen niin,
että tulorahoituksella on mahdollisuus kattaa tehtävän suorittamisesta aiheutuvat kustannukset, vaikka varsinaisesta liiketoiminnasta ei olisikaan kyse. Sisäisissä kunnallisissa liikelaitoksissa tämä tarkoittaa sitä, että liikelaitosten saamat tulot tulevat kaupungin
sisäisiltä asiakkailta eli hallintokunnilta ja virastoilta. Käytännössä riittävä tulorahoitus on
mahdollista hoitaa hinnoittelulla, koska liiketaloudellisten periaatteiden mukainen toiminta
edellyttää ainoastaan ennakkohinnoittelua. Liiketoiminnallisten periaatteiden mukaiselta toiminnalta edellytetään kustannusvastaavuutta, mutta ei sinänsä kustannustehokkuutta.
Käytännössä kaupungin asiakashallintokunnilta on mahdollista veloittaa sisäisten liikelaitosten tuottamista palveluista ja tuotteista enemmän kuin yksityisillä markkinoilla, kunhan
hinnat on ilmoitettu ennakkoon ja perittävät maksut vastaavat palvelujen tuottamisesta
aiheutuvia kustannuksia. Tällaisessa tilanteessa ei ole kohtuullista velvoittaa asiakashallintokuntia ostamaan yksistään sisäisiltä liikelaitoksilta. Tästä syystä kaupungissa meneillään oleva Tuotteistus ja kustannuslaskenta -hankkeen onnistuminen on tärkeää, jotta
todellinen taloudellisuus ja kustannustehokkuus kyetään osoittamaan. Tällä hetkellä tilaajat (tilaajaliikelaitos) joutuvat maksamaan palvelujen ja tuotteiden tuottamisessa tapahtuneet virheet, koska tuottajaliikelaitokset eivät voi antaa työlleen takuuta. Tuottajaliikelaitosten mukaan työlle ei voida antaa takuuta, koska liikelaitoksilta on kielletty sisäisen katteen kerääminen.
Ennen liikelaitosten uudelleen perustamista ja jopa yhtiöittämistä on kyettävä osoittamaan, että perustettavilla liikelaitoksilla ja yhtiöillä on riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset toimia kannattavasti ottaen huomioon koko kaupungin etu. Kaupungin tulee päättää, minkälaista omistajaohjausta toteutetaan ja minkälaisen järjestelmän kautta
omistajaohjaus toteutuu. Tällöin tulee ratkaista, millä periaatteilla ja miten ohjataan ja valvotaan kaupunkikonserniin kuuluvia eri organisaatioita kokonaisuudessaan. Tämä on erityisen tärkeää toimintoja yhtiöitettäessä, koska silloin päätösvaltaa siirtyy pysyvästi kaupungin organisaation ulkopuolelle. Omistajaohjauksen kannalta on otettava huomioon,
että liikelaitosten uudelleen perustamisen jälkeen kaupungilla on muun muassa rajoitettu
otto-oikeus liikelaitoksen päätöksiin ja liikelaitoksen johtokunnalla on itsenäinen oikeus
hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma. Omistajaohjauksen lailliset keinot
on tiedettävä ja ohjaus- ja valvontajärjestelmät on luotava ennen yhtiöittämistä ja
liikelaitosten perustamista. Näihin asioihin voidaan vaikuttaa parhaiten yhtiöiden
perustamissopimuksissa ja liikelaitosten johtosäännöissä. Kaupungin asukkaille
tärkeitä palveluita ei pidä siirtää kaupunkiorganisaation ulkopuolelle ennen kuin
kaupungissa on luotu järjestelmät ohjata ja valvoa palveluja tuottavia organisaatioita.
Kaupunginhallituksessa 5.5.2008 § 277 esitetyssä omistajapolitiikkaluonnoksessa on esitelty erilaisten juridisten toimintamuotojen valinnan perusteita ja käyttöä kaupungin omistajaohjauksessa. Omistajapolitiikkaosiossa on todettu kunnallisen liikelaitoksen kohdalla,
että ”kuntalaissa ei ole määritelty mitä toimintaa voidaan liikelaitosmuodossa harjoittaa
tai mitä ei” ja, että ”kysymystä pitää pohtia tapauskohtaisesti toiminnan kehittämisen nä7

kökulmasta”. Omistajapolitiikkaluonnoksessa ei ole käsitelty sisäisten liikelaitosten em.
tulorahoitukseen ja ennakkohinnoitteluun liittyviä asioita.
Omistajaohjaus tarkoittaa muun muassa sitä, että kaupunki on määritellyt, miten kaupungin kanta omistajana muodostuu ja miten tämä välitetään ulkopuoliseen organisaatioon. Kaupunkiorganisaatiossa tulee olla selvää, kenellä tai millä taholla on valta välittää
tietoa ja omistajan tahtoa kaupungin ulkopuolelle. Kaupungin seuranta- ja valvontavastuulliset tahot täytyy olla määriteltyinä sekä kenellä ja millä taholla konserniyhteisöistä on
vastuu tiedottaa ja raportoida asioista kaupungille. Valtuusto voi asettaa vaatimuksia raportoinnille. Viimeksi kaupungin omistajaohjauksen riittämättömyys konkretisoitui, kun
kaupunginhallitus päätti 3.3.2008 § 158 lähettää Turun Seudun Vesi Oy:lle kirjelmän. Kirjelmässä todettiin muun muassa yhtiön hallituksen toimineen hyvän hallintotavan vastaisesti ja kaupunginhallitus velvoitti yhtiön jatkossa raportoimaan hankkeen kulusta ja kustannuksista konsernijaostolle. Voidakseen huolehtia yhtiön menestymisestä yhtiön hallituksen on tiedettävä, mitä omistajat yhtiön toiminnalta odottavat ja miten yhtiön menestystä mitataan. Omistajaohjauksessa on jatkossakin tärkeää, että kaupunginvaltuusto
kuntalain 13 §:n mukaan päättää kuntakonsernin keskeisistä toiminnan ja talouden tavoitteista. Tavoitteet on asetettava harkiten ja niiden toteutumista on seurattava säännöllisesti arvioiden niiden vaikutuksia kaupunkilaisten saamiin palveluihin.

2.1.2 Viestintä ja tiedottaminen
Kaupungin tiedottamisen velvoite
Lainsäädäntö asettaa velvoitteen kaupungin tiedottamiselle. Julkisuuslain mukaan viranomaisen on tiedottava toiminnastaan ja palveluistaan. Kuntalaki täsmentää tiedotusvelvoitetta. Asukkaille on tiedotettava kunnan vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Tarvittaessa on laadittava katsauksia kunnan palveluja, taloutta, ympäristönsuojelua ja maankäyttöä koskevista asioista. Asukkaille on myös tiedotettava, millä tavoin asioista voi esittää
kysymyksiä ja mielipiteitä valmistelijoille ja päättäjille. Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa kuntaa tiedottamaan kaavoituksesta, olemaan vuorovaikutuksessa asianomaisten
kanssa ja laatimaan kaavoituskatsauksen.
Viestintä ja tiedottamisen vastuut kaupungin organisaatiossa
Kaupungin viestintää johtaa ja valvoo kaupunginhallitus. Kaupunginhallituksen tehtävänä
on huolehtia kaupungin suhteista valtiovaltaan, seudun muihin kuntiin ja muihin ulkopuolisiin tahoihin sekä edistää myönteisen mielikuvan luomista Turusta ja huolehtia siitä, että
kaupungin asioista tiedotetaan kuntalaisille. Kaupunkitason viestinnästä vastaavat kaupunginjohtaja ja viestintäkeskusta johtava yhteysjohtaja. Kaupunginjohtaja huolehtii kaupungin edunvalvonnasta ja kansainvälisistä suhteista ja tiedottamisesta. Yhteysjohtajan
tehtävänä on kaupungin edustajana toimiminen tehtäväalueeseensa liittyvissä kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä ja kaupungin kannanottojen esittäminen sekä etujen ajaminen kaupunginhallituksen päätösten ja kaupunginjohtajan antamien ohjeiden
mukaisesti. Kaupunginkanslian viestintäkeskuksessa on viestinnän ja markkinoinnin, yhteistyösuhteiden, kansainvälistymisen sekä hallinnon ja talouden osaamisryhmät. Viestintäkeskuksen vahvuus 31.12.2007 oli 22 henkilöä. Hallintokunnissa viestinnän päävastuu on hallintokunnan johtajalla. Hallintokunnat ovat nimenneet omat viestintävastaavansa. Viestintäkeskus koordinoi kaupunkikonsernin viestintää mm. ohjeistamalla. Kaupungin viestinnän käytännön ohjeistus on hyväksytty kaupunginhallituksessa 12.6.2000.
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Kaupungin tiedottamisen välineitä
Turun kaupungin www-sivut internetissä ovat tiedotustoiminnan tärkeä kanava. Kaupungin uudistetut verkkosivut avattiin kesällä 2005 ja kaikki hallintokunnat olivat mukana
kesään 2007 mennessä. Tavoitteena oli toteuttaa selkeä käyttäjäläheinen verkkopalvelu,
joka tarjoaa tietoa asukkaille elämäntilanteen ja kohderyhmän mukaan. Tarkoituksena oli
lisätä vuorovaikutusta kaupunkilaisten, kaupungin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden
välille. Sivuille on koottu tietoa kaupungin palveluista, tavoitteista, päätöksistä ja toiminnasta.
Turku.fi-verkkosivuston kävijäkysely järjestettiin viimeksi syyskuussa 2007 kaupungin
etusivulla suomeksi ja ruotsiksi. Kyselyyn osallistui 527 vastaajaa, joista 78 % oli turkulaisia. Ruotsinkieliseen kyselyyn vastasi 5,1 % kävijöistä. Sivuston käyttäjätyytyväisyysindeksi oli 1 - 5 -asteikolla 3,43 ja kokonaisarvosana 7,71 (vuoden 2005 kyselyn vastaavat tulokset olivat 3,47 ja 7,8). Sivustoa pidettiin hyödyllisenä ja sen koettiin säästävän
aikaa ja vaivaa, mutta edelleen korjattavaa ja kehitettävää löytyi. Selkeyttä kaivattiin sekä
rakenteeseen että käytettyihin termeihin. Toisille vastaajille rakenne oli liian byrokraattinen ja sivuilla liikkuminen edellytti heidän mielestään kunnallishallinnon tuntemusta.
Toisten vastaajien mielestä organisaation tietoja ja palveluja ei löydä. Monissa vastauksissa kaivattiin lyhyempiä reittejä tietoon. Esimerkkinä on Turku.fi-verkkosivustolta koottu
”sivukartta” nuorille tarkoitetuista palveluista (Liite 3).
Turun toiminnasta saa tietoa jokaiseen turkulaiseen kotitalouteen jaettavasta turkuposti
-asukaslehdestä, jota viestintäkeskus julkaisee kuusi kertaa vuodessa. Lehden painosmäärä on noin 100.000 kappaletta ja kustannukset noin 120.000 €. Lehden välissä julkaistaan vuosittain liitteitä, esimerkiksi kaavoituskatsaus. Viestintäkeskuksen julkaisu on
myös Koti Turussa -lehti, joka postitetaan Turkuun muuttaneille uusille asukkaille ja
vuositason kustannukset ovat noin 20.000 €. T-mail on viestintäkeskuksen julkaisema
sidosryhmille tarkoitettu lehti, jossa kerrotaan neljästi vuodessa kaupungin toiminnasta ja
kaupungin kannalta tärkeistä asioista. Lehti julkaistaan kaksi kertaa vuodessa englanniksi kansainvälisten toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden saavuttamiseksi. Lehden kustannukset ovat noin 25.000 € vuodessa. Turku liikkeelle -lehti on Turun kaupungin liikuntapalvelukeskuksen julkaisema tiedotuslehti. Lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa:
tammikuun alussa, toukokuun alkupuolella sekä elokuun puolenvälin jälkeen. Lehden
painosmäärä on noin 100.000 kappaletta ja vuosikustannukset noin 30.000 €. Lehdessä
on runsaasti tietoa eri ikäisten liikuntamahdollisuuksista.
Kaupungin ilmoitustaululla, osoitteessa Linnankatu 23 kuulutetaan toimielinten kokousaikatauluista sekä kokousten pöytäkirjojen nähtävänä olosta. Asiakkaan opastusta on
saatavana kaupunginkanslian hallintokeskuksen Turku-Pisteestä, osoitteessa Puolalankatu 5. Ns. yhteispalvelupisteestä saa useiden viranomaisten palveluja samalta luukulta:
Yleisneuvontaa kaupungin toiminnoista, sinne voi jättää asiakirjoja, jotka ohjataan kaupungin sisällä oikealle viranomaiselle, yksityisneuvontaa asioiden käsittelystä kaupungin
hallinnossa, yksityiskohtaista tietoa asioiden käsittelystä, kaupungin hallinnon käyttämiä
hakulomakkeita, virastojen ja laitosten esitteitä, julkaisuja ja muuta jakelumateriaalia sekä mahdollisuuden internetin käyttöön. Kartta- ja piirustusaineistoa koskeva asiakaspalvelu sijaitsee samassa pisteessä. Kaupunki on valinnut viralliset ilmoituslehdet, joissa
esimerkiksi rekrytointi-ilmoitukset julkaistaan.
Kaupungin sisäinen viestintä
Hyvin hoidettu sisäinen viestintä on välttämätöntä tulokselliselle toiminnalle ja työelämän
laadun kehittämiselle. Asiantunteva ja motivoitunut henkilöstö on Turun kaupungin viestinnän tärkein resurssi asiakkaiden palvelemiseksi. Tehokas sisäinen viestintä auttaa rakentamaan myönteistä työilmapiiriä. Sisäinen viestintä on tärkeä osa koko kaupungin
johtamisjärjestelmää.
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Turun kaupungin työntekijöiden tärkein yhteinen viestintäväline on sisäinen verkko, intranet (NeTku), joka uusittiin samaan aikaan kuin kaupungin internet-sivusto. Palvelu on
yhteinen koko kaupunkikonsernille. Viestintäkeskus julkaisee Turun pualest -henkilöstölehteä, joka postitetaan jokaiselle kaupungin työntekijälle kotiin. Lehti ilmestyy kuusi
kertaa vuodessa, painosmäärä on noin 15.000 kappaletta ja kustannukset vuositasolla
noin 42.000 €.
Turun kaupungissa on viime vuosina toteutettu useita muutoshankkeita, joilla on ollut vaikutusta henkilökunnan hyvinvointiin työelämässä. Muutostilanteiden tuloksellinen johtaminen edellyttää avoimuutta ja vuorovaikutusta. Tavoitteena tulee olla, että kaupungin
sisäisistä muutoksista ja päätöksistä viestitään aina sisäisesti ennen kuin ne annetaan
julkisuuteen. Erityisesti henkilöstölle tulee tiedottaa heidän omiin työtehtäviinsä ja niiden
suorittamiseen liittyvistä muutoksista sekä työpaikkaan ja työoloihin kuuluvista asioista.
Kaupunginhallitukselle esitettiin 31.3.2008 uuden kaupunginhallituksen johtosäännön ja
keskushallinnon toimintasäännön hyväksymistä. Ennen asian kaupunginhallituskäsittelyä
lehdistö kirjoitti johdon ristiriitaisista näkemyksistä toimintasäännön valmistelussa. Asia
palautettiin esittelijälle yksimielisesti. Kaupunginkanslian henkilöstön ja henkilöstön edustajien näkemyksen mukaan kaupunginhallituksen johtosäännön ja keskushallinnon toimintasäännön valmistelussa ei ole toimittu yhteistoimintamenettelyn mukaisesti. Edelleen todetaan, että kaupunginkanslian henkilöstöllä ei ole ollut yhteistoimintamenettelyä
koskevien sääntöjen sisällön ja hengen mukaisesti mahdollisuutta osallistua sääntöjen
valmisteluun tai saada edes tietoa niiden valmistelusta.
Kaupungin maine, imagotutkimukset ja media
Kaupungin ja koko seudun maine on tärkeä kilpailutekijä, joka saa aikaan luottamusta ja
vetovoimaa. Kaupungin maine ohjaa niin asukkaiden, yritysten kuin muidenkin sidosryhmien valintoja, jotka liittyvät esimerkiksi asuin-, sijoittumis- tai työpaikkaan. Merkitystä on
myös sillä, miten kaupunki näkyy julkisuudessa, miten hyvin sitä arvostetaan ja kuinka
hyvin se tunnetaan.
Turun kaupunki on ollut mukana useissa mm. eri kuntien maineen muodostumiseen ja
eroavaisuuksien selvittämiseen liittyvissä tutkimuksissa 2000-luvulla.
Kaupungin julkiseen kuvaan vaikuttaa osaltaan tiedostusvälineiden uutisointi kaupungin
toiminnasta ja asioista. Kaupungin julkista kuvaa eivät paranna mm. tiedotusvälineissä
vuonna 2007 alkaneet ja vuoden 2008 puolella jatkuneet kirjoitukset kaupungin johdon
keskinäisestä kiistelystä. Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto puuttui tilanteeseen julkaisemalla 23.4.2008 tiedotteen, jolla oli valtuustoryhmien puheenjohtajien hyväksyntä
yhtä puoluetta lukuun ottamatta. Tiedotteen mukaan kevään 2008 aikana tiedotusvälineille on toimitettu mielipiteitä, joissa arvostellaan voimakkaasti eräitä kaupungin johdon
tekemiä päätöksiä. Tiedotteessa todetaan, että tällainen menettely ei ole Turun kaupungin edun mukaista toimintaa. Virallisen tiedotteen uutisoinnin ohella tiedotusvälineissä
esitettiin tiedotteessa mainittujen eri henkilöiden haastatteluissa antamia asiaan liittyviä
kommentteja. Tiedotteeseen liittyvä ns. epävirallinen tiedottaminen sai huomiota myös
Turun alueen ulkopuolisessa lehdistössä.
Tarkastuslautakunta toteaa, että asiallinen viestintä tapahtumista ja toiminnasta
edistää avoimuutta. Toisaalta tilanteessa, jossa epävirallinen tiedottaminen ei ole
linjassa virallisen tiedottamisen kanssa, voi ristiriitaisten viestien antaminen julkisuuteen päinvastoin lisätä epätietoisuutta ja hämmennystä. Kaupungissa tulisikin
terävöittää viestintään ja tiedottamiseen liittyviä vastuita, tehtäviä ja viestinnän sisältöä.
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2.1.3 Sisäinen valvonta
Ote tarkastuslautakunnan vuoden 2006 arviointikertomuksesta: ”Sisäinen valvonta on
osa johtamista. Kaupunkiorganisaation eri tasoilla johdon tulee huolehtia sisäisestä valvonnasta ja varmistaa, että kaupunki toteuttaa perustehtäväänsä lakien ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti, tunnistaa riskit ja varautuu niihin riittävällä tavalla ajoissa.”
Sisäisen valvonnan toteutusta ja sisältöä, eli sitä miten kaupunkia johdetaan, tarkastuslautakunta on pyrkinyt selvittämään mm. pyytämällä (Tlk 14.12.2006 § 284) kaupunginhallitukselta vuoden 2007 helmikuun loppuun mennessä selvityksen kaupungin sisäisen
valvonnan järjestelmän sisällöstä (kuvaus), sisäisen valvonnan tilasta ja kaupunginhallituksen toimenpiteistä sisäisen valvonnan tehostamiseksi koko kaupungin tasolla.
Kaupunginhallitus antoi 28.5.2007, noin kolme kuukautta annetun vastausajan jälkeen,
selonteon, jossa on esitetty sisäiseen valvontaan liittyvä yleisen tason kuvaus. Selvityksessä kaupunginhallitus ei esittänyt arviota sisäisen valvonnan tilasta eikä toimenpiteistään sisäisen valvonnan tehostamiseksi koko kaupungin tasolla. Kaupunginhallitus päätti
samassa yhteydessä, että kaupungin sisäisen valvonnan vuodelta 2001 peräisin oleva
opas päivitetään. Alun perin oppaan päivittämiselle määräajaksi annettua aikataulua syksy 2007 on sittemmin pidennetty 30.6.2008 saakka. Pidennyksen perusteena on ollut kirjanpitolautakunnan kuntajaostolta odotettava tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimiseen liittyvä yleisohje. Yleisohjeessa tultaneen antamaan ohjeistus selonteon laatimiseksi kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä. Selonteko tulisi laadittavaksi vuotta
2008 eli kuluvaa vuotta käsittelevässä toimintakertomuksessa.
Tarkastuslautakunta pitää myönteisenä, että kaupungin sisäinen tarkastus ja muu
henkilöstö on omalta osaltaan tehnyt työtä sisäisen valvonnan järjestelmän kehittämiseksi ja parantamiseksi. Tarkastuslautakunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että mitkään kirjalliset periaatteet, ohjeet tai päätöksetkään eivät vielä ole riittäviä ellei niissä mainittuja asioita toteuteta käytännössä. Päätösten vieminen käytäntöön on olennainen osa johtamista eli johtajien työtä.
Jotta selonteko vuotta 2008 koskevassa toimintakertomuksessa Turun kaupungin
sisäisen valvonnan, konsernivalvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä voidaan
laatia asiallisesti, tulisi asiasta ja sen merkityksestä käydä riittävä keskustelu. Sisäisen valvonnan menettelytavat ja ohjeiden sisältöön liittyvät kysymykset tulee
ratkaista ja ohjeistaa pikaisesti.

2.2 Prosessit-näkökulma
2.2.1 Kaupungintasoisten strategisten ydinprosessien kehittäminen
Kaupunginhallituksen taloussuunnitelmakauden 2007 - 2009 tavoitteena on, että toimintatapoja uudistetaan asukkaiden tarpeista tilaajan roolia korostamalla. Alun perin
aikatauluna oli, että kaupungin keskeiset palvelut on tuotteistettu ja ydinprosessit ja
tukiprosessit on määritelty vuoden 2006 loppuun mennessä.
Prosessikuvaukset ovat prosessien johtamisen, hallinnan ja parantamisen välineitä.
Prosessikuvauksia käytetään lisäksi tehtäviin ja toimintaan perehdyttämiseen, koulutukseen ja tietojärjestelmien kehittämiseen.
Valtuuston 22.1.2007 hyväksymässä palvelustrategiassa todettiin, että asiakasprosessit on määritelty kaikissa hallintokunnissa ja tuotteet on pääsääntöisesti määritelty
kaikissa hallintokunnissa. Palvelustrategiassa ehdotettiin toimenpiteiksi mm., että
kaupungin ydinprosessien määrittelyä jatketaan, asiakasprosessien tuotantoketjujen
osien eri järjestelmävaihtoehtoja arvioidaan, palvelutuotantoyksiköiden asiakaspro11

sessien määrittely ja sujuvuus varmistetaan, uusien ns. strategisten ydinprosessien
valmistelu aloitetaan ja näiden prosessien informaatiotuotannon valinta aloitetaan.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.4.2007 § 284 käsitellyt prosessien hallinnan
tilannetta. Tietohallintokeskuksen esittelytekstissä todettiin, että keväällä 2007 kaupungin virastojen ja laitosten prosessikartat puuttuivat vielä pääsääntöisesti kokonaan. Samoin kiinnitettiin huomiota siihen, että prosessien hallintaan liittyvät eri kokonaisuudet on tunnistettu ja kuvattu kaupungissa monin eri tavoin, näkökulmin ja tasoin. Lisäksi todettiin, että hallintokunta- ja organisaatiorajat ylittäviä asiakkuuksia ja yhteisiä asiakkuudenhallinnan toimintamalleja, prosesseja ja näitä tukevia
ratkaisuja ja erityisesti informaation välittymisen ja käytön tarpeita ei ollut juuri
edes tunnistettu tai määritelty. Kuitenkin juuri näitä tarvitaan toiminnan tehostamiseksi uusien toimintamallien avulla; esim. lisäämällä kuntalaisten itsepalveluita ja tehostamalla asiakkuudenhallinnan ja asiankäsittelyn prosesseja niitä sähköistämällä.
Esittelytekstissä todettiin, että Turku-strategian ja Turun kaupungin palvelustrategian
edellyttämän prosessienhallinnan kehittäminen vaatii toteutuakseen prosessien läpinäkyvyyttä ja omistamista, tarvittaessa poikkihallinnollisuutta, mittareita ja jatkuvaa
arvioimista sekä kehittämistä. Jotta mm. edellä mainitut osa-alueet toteutuvat, tulee
ydin- ja tukiprosesseja ensin kattavasti tunnistaa ja kuvata kaupungin verkkoon kaupungin sisäisin yhteisin soveltamisohjein ja teknisin menetelmin.
Prosessihallinnan parantamiseksi ja yhdenmukaisen prosessien kuvaustavan aikaansaamiseksi kaupunginhallitus päätti 16.4.2007 velvoittaa kaikkia kaupungin virastoja ja laitoksia käyttämään prosessien hallintaan pääsääntöisesti QPR ProcessGuide-ohjelmistoa. Samalla hyväksyttiin sopimus lisenssien ja asiantuntijapalvelujen
hankinnasta.
Kaupunginkanslian tietohallintokeskukseen on palkattu ajalle 1.1.2007 - 31.12.2008
henkilö, jonka tehtävänä on toimia konsernilähtöisesti kaikkien virastojen ja laitosten
tukena prosessien hallinnan eri osakokonaisuuksien kehittämisessä ja käyttöönotossa. Vuoden 2007 aikana ovat valmistuneet hallintokuntien käyttöön kaupungin sisäiseen verkkoon tallennetut prosessien hallinnan yleisohjeet ja ProcessGuideohjelmiston keskitetyt tekniset ohjeet. Lisäksi vuoden aikana aloitti toimintansa prosessien kuvaamisen kehittämistiimi, jossa sovitaan prosessien kuvaamiseen liittyvistä
yksityiskohdista.
Hallintokuntien toiminnan kehittämisen lähtökohtana tulisi olla kaupungintasoiset strategiset ydinprosessit. Kaupungintasoisista strategisista ydinprosesseista ilmenee esimerkiksi, mitkä tahot osallistuvat tietyn ydinpalvelun tuottamiseen ja missä kohdissa
prosessia ylitetään hallintokuntarajoja. Tietohallintokeskuksesta (Toiminnan- ja taloudenohjauksen kehittämishanke TOTI) saatujen tietojen mukaan kaupungintasoisia
strategisia ydinprosesseja ei ollut vielä keväällä 2008 aloitettu kuvaamaan.
Prosessikuvausten tekniseen laatimiseen liittyvää ohjausta ja koulutusta on annettu
kuvausten teknisille toteuttajille. Sekä prosessien hallinnan koulutuksen että prosessien kuvauksen koulutuksen kattava koulutussuunnitelma on laadittu tietohallintokeskuksen toimesta vuonna 2007, mutta sitä ei ollut hyväksytty Toiminnan- ja taloudenohjauksen kehittämishankkeen (TOTI) johtoryhmässä kevääseen 2008 mennessä.
Kaupungintasoisten strategisten ydinprosessien kuvaukset toimivat johtamisen
apuvälineinä, joiden avulla voidaan havaita toiminnan pullonkauloja ja kehittämiskohteita. Kaupungintasoisten strategisten ydinprosessikuvausten tehokas
hyödyntäminen edellyttää johdon vahvaa tukea prosessien kuvaamiselle ja kehittämiselle sekä tarpeen tullen omaa osallistumista prosessien kehittämistyöhön.
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2.3 Resurssit-näkökulma
2.3.1 Henkilöstö
Osaamisen johtamisen malli
Osaamisen johtamisen malli on hyväksytty kaupunginhallituksen hallintojaostossa
22.11.2005. Jatkotoimenpiteenä mallia pilotoitiin kaupungin seitsemässä erilaisessa työyksikössä. Saatujen kokemusten perusteella osaamismallia kehitettiin. Osaamismallin pilotoinnin tulokset ja malliin tehdyt parannukset hyväksyttiin kaupunginhallituksen hallintojaostossa 29.8.2006.
Kaupunkitason viisi ydinosaamisaluetta ovat Turku-strategian mukaisia ja kaikille virastoille/laitoksille samat Johtaminen ja päätöksenteko, Asukas- ja asiakaslähtöisyys,
Yhteistyö- ja verkosto-osaaminen, Kansainvälisyys- ja kielitaito sekä Tieto-taito kehittää
ja luoda uutta (innovoida). Viraston/laitoksen toimintaprosesseja vastaavat tehtäväkohtaiset osaamisalueet tuli määritellä käyttäen otsikointia Työn teoria ja käytännön
hallinta, Toimintaympäristön tuntemus, Tietotekniset taidot ja Muut taidot. Päätöksellä
velvoitettiin virastot ja laitokset tekemään suunnitelmat osaamismallin käyttöönotosta
31.12.2007 mennessä.
Vuoden 2007 henkilöstöraportin tietojen mukaan osaamisen arviointijärjestelmän virastokohtaiset käyttöönottosuunnitelmat on tehty ja osaamismallien tekeminen on aloitettu. Virastokohtaisten osaamismallien tekemiselle ei alkuvaiheessa asetettu määräaikaa, jotta
mallien tekeminen perustuisi hallintokunnan omiin tarpeisiin. Osaamismalleja ovat laatineet ainakin kulttuuritoimi, viherlaitos ja ammatti-instituutti. Lisäksi terveystoimella on ollut käytössään oma osaamismalli jo aiemmin liittyen tiettyjen ammattiryhmien koulutusvelvoitteisiin.
Kaupunginhallituksen hallintojaosto on vasta 15.1.2008 päätöksellään velvoittanut laatimaan ja palauttamaan henkilöstökeskukseen osaamisen kehittämisen toimenpideohjelmat. Mallien vienti HR- järjestelmään1 aloitetaan vuoden 2008 aikana.
Työkierron toteutuminen
Työn tuloksellisuutta ja tehtävien kiinnostavuutta pyritään parantamaan mahdollistamalla
työvoiman liikkuvuus. Kaupunginhallituksen hallintojaosto hyväksyi 4.9.2007 uudistetun
työkiertomallin ja menettelytapaohjeet, joiden periaatteita hallintokunnat ovat velvollisia
noudattamaan. Mallin kehittäminen aloitettiin työkiertoa koskevien tiedustelujen seurauksena. Työkierto nähdään tärkeänä henkilöstön ja organisaation kehittämiskeinona.
Työkiertoa toteutetaan hallintokunnan sisällä ja yli hallintokuntarajojen. Toiseen hallintokuntaan tapahtuvan vaihtopaikan etsimisen ja koordinoinnin hoitaa henkilöstökeskus.
Hallintokunnan sisällä tapahtuvissa vaihdoissa asian hoitaa hallintokunnan työkiertoasioita varten nimetty henkilö. Tehtävien vaihto perustuu aina työntekijän vapaaehtoisuuteen, mutta työkierron toteutuminen ja onnistuminen edellyttää avoimuutta myös
esimiestä kohtaan. Tehtävien vaihto toiseen hallintokuntaan ei onnistu ilman oman esimiehen suostumusta.
Terveystoimi käyttää aktiivisesti hallintokunnan sisäistä työkiertoa henkilöstön kehittämisessä. Hallintokuntien välisiä toteutuneita työkiertoja on vähän, vaikka asiasta on tullut
runsaasti tiedusteluja. Revisiotoimiston ja Sisäisen tarkastuksen toimiston välillä toteutettiin työkierto keväällä 2008.
1

HR - Henkilöstöresurssiohjelman avulla tallennetaan ja raportoidaan henkilöstöön liittyvistä tiedoista. Ohjelmaan voidaan tallentaa tietoja suoraan tai siirtää tietoja palkanhallintaohjelmasta. HR - ohjelmistolla ylläpidetään
kaupungin keskitettyä kurssinhallintaa.
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Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan työkiertoa tulisi aktiivisesti käyttää
Turun kaupungin virkamiesjohdon, henkilöstön ja organisaation kehittämiskeinona.
Palkitseminen
Käytetyimmät henkilöstön palkitsemiskeinot ovat suoraan palkkaukseen liittyviä, mutta
muitakin keinoja on käytössä. Turun kaupunginvaltuusto aloitti elokuussa 2007 työsuhdematkalippukokeilun ja kokeilua jatketaan vuoden 2008 ajan. Turun kaupungin henkilöstöllä on mahdollisuus käyttää työsuhdematkalippua kaupungin sisäisessä joukkoliikenteessä. Kausilipusta työnantaja maksaa 25 % osuuden ja etu on työntekijälle verovapaa.
Viranhaltijalle/työntekijälle myönnetään 25 palvelusvuoden täytyttyä kaupungin palveluksessa kolmen työpäivän pituinen palkallinen virka/työvapaa.
Henkilöstön terveyttä ja jaksamista edistävät monissa hallintokunnissa käytössä olevat
liikuntasetelit ja muut fyysistä kuntoa edistävät toimenpiteet. Näitä asioita kaupunki työnantajana ei ole ohjeistanut, niiden käyttö perustuu työyksikön omiin tavoitteisiin ja periaatteisiin sekä henkilöstön aktiivisuuteen ja ennen kaikkea yksikön talousarviomäärärahan puitteisiin.
Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto on 21.6.2000 hyväksynyt kannustavan palkkauksen ohjeet. Kannustavia palkkaustekijöitä Turun kaupungissa ovat esimerkiksi henkilökohtainen lisä, kannustuslisä ja tulospalkkio.
Virastojen ja laitosten on noudatettava kannustavan palkkauksen ohjeita laatiessaan tulospalkkiojärjestelmiään. Yksittäisen tulospalkkiojärjestelmän käyttöönotosta päättää viraston/laitoksen esityksestä kaupunginhallituksen hallintojaosto. Ohjeiden mukaan ”Tulospalkkio on palkkaustekijä, jonka maksaminen perustuu tulosyksikön palvelutuotannon
tuloksellisuuden parantamiseksi asetettujen tavoitteiden todettuun ylittämiseen. Tulospalkkiolla siis motivoidaan henkilöstöä parantamaan palvelutoiminnan tuloksellisuutta.”
Tulospalkkiotavoitteita asetettaessa tulee huomioida Turku-strategia, virasto/laitoskohtaiset kehittämistavoitteet ja henkilöstöohjelmat sekä kaupungin henkilöstöstrategia. Tavoitteet voivat olla virasto-/laitoskohtaisia tai tulosyksikkö-/yksilökohtaisia. Käytössä olevan
tulospalkkiojärjestelmän tavoitteita ja mittareita on tarkasteltava kriittisesti. Tavoitteiden
tulee olla haasteellisia ja mittareiden toteuttamiskelpoisia. Tulospalkkion piiriin kuuluva
henkilöstö tulee kartoittaa riittävällä laajuudella.
Tulospalkkiojärjestelmäesityksen tulee sisältää 1) tieto yksittäiseen tulospalkkiojärjestelmään kuuluvista, 2) tavoitteet, joiden toteutumista seurataan, 3) eri tavoitteiden painoarvot suhteessa toisiinsa, 4) mittarit, joilla tavoitteiden toteutumista seurataan, 5) seurantajakso, 6) tulospalkkioiden määrä, 7) palvelussuhteiden alkamisen ja päättymisen vaikutus kesken seurantajakson, 8) työnteon määräaikaisen keskeytymisen vaikutus ja 9) eri
henkilöiden tulospalkkion määräytyminen.
Tulospalkkiojärjestelmään liittyvät asiat kuuluvat yhteistoimintamenettelyn piiriin. Viraston/laitoksen johdon on tiedotettava asiasta koko henkilöstölleen eli myös järjestelmän
piiriin kuulumattomille. Parhaimpien tulosten saavuttamisen yhtenä edellytyksenä on
henkilöstön mahdollisuus osallistua tavoitteiden ja mittareiden laadintaan.
Henkilöstöraportin tietojen mukaan vuoden 2007 toiminnasta tulospalkkiota ovat maksaneet Sisäisen tarkastuksen toimisto, Terveystoimi, Sosiaalikeskus, Opetustoimi, Tekniset
palvelut, Liikennelaitos, Kiinteistölaitos ja Jätelaitos yhteensä 752.045 €. JoutseNetjärjestelmästä löytyneiden päätösten mukaan tulospalkkiota ovat maksaneet myös Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos, Vesilaitos ja Nuorisoasiainkeskus. Tilalaitoksen v.
2007 tilinpäätökseen on tehty varaus tulospalkkion maksamista varten ja Satamalle on
vahvistettu tulospalkkiojärjestelmä vuodelle 2007.
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Palkitsemisen yhdenvertaisuutta edistää mm. kaupungissa vuoden 2007 aikana alkanut
ja vuoden 2008 puolella jatkunut kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen
(KVTES) mukaisen tehtävien vaativuuden (TVA) virastokohtaisen arvioinnin muuttaminen kaupunkikohtaiseksi.
Henkilöstömäärälle asetetut tavoitetasot
Kaupunginhallitus hyväksyi 26.3.2007 hallintokuntien henkilöstömäärälle asetetut tavoitetasot. Päätöksen mukaan henkilöstömäärän tavoitetaso on enimmäismäärä, joka toteutetaan hyväksytyn talousarvion puitteissa ja toteutumisesta raportoidaan säännöllisesti
sektoreittain. Virastot raportoivat lautakunnille ja apulaiskaupunginjohtajille kuukausittain,
henkilöstökeskus ja apulaiskaupunginjohtajat raportoivat neljännesvuosittain kaupunginhallituksen hallintojaostolle. Koko kaupungin tasolla vuoden 2007 tavoitteena oli alentaa
126 henkilötyövuotta. Tavoitearvoon sisältyi tekstiilihuollon yhtiöittämisen vaikutus henkilöstömäärään (-78 htv).
Koko kaupungin toteutunut henkilötyövuosimäärän alenema oli 104,4, joka sisältää tekstiilihuollon yhtiöittämisen vuoksi kaupungilta pois siirtyneet 78 henkilötyövuotta. Kaupunginhallituksen hallintojaosto raportoi tavoitteen toteutuneen melko hyvin. Eläköitymisen
aiheuttamaa muutosta henkilötyövuosiin ei voida suoraan mitata, koska eläköitymisen
seurauksena vapautuvien vakanssien täyttäminen vaihtelee tapauskohtaisesti, esimerkiksi vakanssi on täyttämättä osan vuotta tai vakanssille on palkattu määräaikainen sijainen. Yleisesti ottaen palvelutoimen vakanssit täytetään uudestaan eläköitymisen jälkeen.
Kaupunginjohtajan vastuualueella tavoitearvoihin ei päästy (tavoite -16,5 ja toteuma 13,9 htv). Keskushallinnon henkilöstömäärää lisäsivät esimerkiksi HALO-, TOTI- ja Turku
2011-hanke yhteensä 17 henkilöllä. Talouspalvelukeskuksen tavoitteeksi oli asetettu
enintään 135 henkilötyövuotta (toteuma 124 htv). Kaupunginjohtajan vastuualueen tavoite- ja toteuma-arvoihin ei laskettu palvelukeskuksen henkilötyövuosia, mutta palvelukeskukseen siirtyneet henkilöt on laskettu sektoreiden henkilöstömuutoksiin tavoite- ja toteuma-arvoja laskettaessa.
Ympäristötoimen sektori pääsi lähelle tavoitettaan (tavoite -150,4 htv ja toteuma -148,6
htv). Kaikissa virastoissa/laitoksissa ei päästy tavoitearvoihin esimerkiksi sairauspoissaolojen aiheuttamasta sijaistusasteen kasvusta tai projektityövoiman kasvusta johtuen.
Tavoitearvoihin pääseminen johtui osittain eläköitymisestä ja työvoimapulasta.
Palvelutoimen sektorin kokonaistavoitetta ei saavutettu (tavoite -13,5 htv ja toteuma +2
htv). Palvelutoimen apulaiskaupunginjohtajan ja hallintojaoston näkemykset tavoitetason
oikeellisuudesta poikkeavat esimerkiksi uuden pääkirjaston vakanssilisäysten ja muuttuneiden palveluaikojen osalta. Sairauspoissaolot vähentyivät monessa hallintokunnassa.
Osaamis- ja elinkeinotoimen sektori saavutti kokonaistavoitteensa (tavoite -79 htv ja toteuma -95,1 htv) ja pystyi lisäksi vähentämään sektorille tyypillisen määräaikaisen henkilöstön käyttöä. Opetustoimessa työvoiman käyttö on osittain kausiluonteista, riippuvaista
oppilasmääristä ja muutokset työvoimassa vaikuttavat ryhmäkokoon.
Koko kaupungin henkilöstöhallinnon palvelujen kehittäminen ja keskittäminen
Henkilöstöhallinnon palvelukeskusprojektin käynnistämisestä on päätetty kaupunginhallituksessa 6.8.2007. Projektin tavoitteena on henkilöstötyön toimintaprosessien keskittäminen ja tuotteistaminen perustamalla palvelukeskus. Keskittämällä henkilöstöhallinnon
palvelut tavoiteltuja hyötyjä ovat projektisuunnitelman mukaisesti mm. osaamisen turvaaminen, toiminnan tehostaminen, työntekijöiden tasapuolinen kohtelu palvelujen laadun parantamisella ja palvelutoiminnan kehittäminen. Lisäksi tavoitteena ovat kaupungin15

tasoiset kustannussäästöt sekä lisäresurssit peruspalvelutehtäviin virastoille ja laitoksille
esimerkiksi henkilöstöhallinnon toimintatapojen muuttamisella ja sähköistämisellä. Projektisuunnitelman mukaan yksi tärkeimmistä tavoitteista on ”oikealla ja riittävällä henkilöstöresursoinnilla järjestää henkilöstöhallinnon piirissä riittävän laajan osaamisen ja yhtenäisten periaatteiden ja toimintatapojen kautta kustannustehokkaat ja korkeatasoiset
palvelut, jotka saavuttavat sekä asiakkaiden tyytyväisyyden että henkilöstön työtyytyväisyyden.”
Henkilöstöhallinnon kehittämistyö aloitettiin 1.3.2008 henkilöstölle ja virastojen edustajille
järjestetyllä seminaarilla. Projektin aloitus on viivästynyt useita kuukausia. Projektille on
laadittu uusi toteutusaikataulu ja valittu projektiryhmä kevään 2008 aikana. Henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toiminnan käynnistyminen viivästyy aiotusta 1.1.2009 ja palvelukeskus aloittanee toimintansa 1.5.2009.

2.3.2 Kumppanuudet ja muut resurssit
Kaupungin avustustoiminta
Avustusten myöntämistä koskevat ohjeet
Kaupunginhallitus on 21.12.1998 § 1380 hyväksynyt Avustuksia koskevat yleisohjeet.
Ohjeiden mukaan kaupungin varoista tulisi ensisijaisesti avustaa sellaisia yhteisöjä,
joiden toiminnan voidaan katsoa tukevan kaupungin toimintoja. Harkinnassa tulee ottaa huomioon anojan omat taloudelliset edellytykset. Yhteisön toiminta ei saa pääasiassa olla kaupungin tuen varassa, mutta kaupungin myöntämillä avustuksilla tulee
kuitenkin olla merkitystä yhteisön toiminnalle. Avustuksia tulee myöntää vain sellaisille
tahoille, jotka hoitavat anomuksensa, selontekonsa ja muut velvoitteensa kaupungin
suhteen moitteetta.
Yleisohjeiden mukaan hallintokuntien tulee olla yhteistoiminnassa avustusasioissa,
jotta voidaan karsia päällekkäisiä avustuksia ja pyrkiä siihen, että hallintokunnat
myöntävät avustuksia ainoastaan omilla toimialoillaan.
Kaupunginhallitus on 8.1.2007 § 9 päättänyt avustustoimikunnan asettamisesta vuosiksi
2007 - 2008. Toimikunnan sihteerinä toimii kaupunginkanslian hallintolakimies. Keskushallinnon toimintasäännön (Kh 20.12.2004 § 1096) mukaan kaupunginjohtaja päättää
avustuksen myöntämisestä avustustoimikunnan yksimielisen esityksen perusteella. Ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päättää vuokra-alennuksen tai
-vapautuksen myöntämisestä sekä vastaavan hyvityksen myöntämisestä asianomaiselle
virastolle avustustoimikunnan yksimielisen esityksen perusteella.
Avustuksia koskevia määräyksiä löytyy myös taloussäännöstä. Lisäksi päätösvallasta
yksittäisissä avustusasioissa sekä vuokran tai maksun vapautuksen tai alennuksen
myöntämisasioissa määrätään hallintokuntien johto- ja toimintasäännöissä.
Myönnetyt avustukset
Kaupunginhallitus ja lautakunnat myöntävät vuosittain avustuksia niille talousarviossa
myönnettyjen määrärahojen puitteissa.
Kaupunginhallitus on 18.12.2006 § 801 päättänyt vuoden 2007 talousarvion avustusmäärärahojen (6,0 M€) jaottelusta, eräiden avustusten myöntämisestä ja maksatuksesta.
Seuraavalla sivulla olevasta taulukosta (Taulukko 1) ilmenee avustusmäärärahojen jaottelu vuonna 2007.
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Avustukset maanvuokriin ja käyttökorvauksiin
Avustukset tilojen vuokriin ja käyttökorvauksiin
Muun kuin kaupungin harjoittaman sivistystoiminnan
tukeminen
Harkinnanvaraiset avustukset

400.000,00 €
730.000,00 €
366.570,00 €
658.000,00 €

- Yleishyödylliset, (Kj 21.5.2007 § 206, 75.000 €)
- Satunnaiset avustushakemukset (Kj:n päätöksillä, 250.000
€)
- Turkulaisten urheilu-, nuoriso-, kulttuuri-, sosiaali- ym. seurojen käytössä olevien kiinteistöjen ja huoneistojen kunnossapitoon ja peruskorjaukseen sekä yhdistysten omistamien suojelukohteiden korjauksiin (Kj:n päätöksillä, 150.000 €)
- Turkulaisten järjestöjen toimintatilojen vuokra- ja käyttökustannuksiin (Kj:n päätöksillä, 110.000 €)
- Eläkeläistoimintaan (Kj 21.5.2007 § 205, 25.000 €)
- Ystävyysseuroille (Kj 21.5.2007 § 207, 18.000 €)
- Tilavuokra-avustus eläkejärjestöille ym. järjestöille (Kj:n päätöksillä, 30.000 €)

Erillistilit aihealueittain, Oppilaitokset
Projektit
Säätiöt
Museot
Tapahtumat
Teatterit
Vuokrat
Muut
Yhteensä

1.536.239,00 €
0,00 €
89.620,00 €
891.580,00 €
362.400,00 €
794.651,00 €
163.765,00 €
20.100,00 €
6.012.925,00 €

Taulukko 1. Kaupunginhallituksen avustusmäärärahojen jaottelu vuonna 2007

Kaupunginhallituksella oli lisäksi vuoden 2007 talousarviossa 380.000 €:n määräraha
suurtapahtumiin sekä elinkeinotoimintoihin osoitettu 6,77 M€:n määräraha, joka jakautui
seuraavasti:
Turun Seudun Kehittämiskeskuksen rahoitus
Turku Science Parkin toimintaa tukeva panostus
Muut osaamis- ja elinkeinostrategiaa toteuttavat hankkeet ja panostukset
Uudet kohdentamattomat hankkeet ja muut elinkeinokehittämisen tukitarpeet
Yhteensä

1.813.524,00 €
3.175.000,00 €
1.655.000,00 €
126.476,00 €
6.770.000,00 €

Taulukko 2. Elinkeinotoimintoihin varatun määrärahan jaottelu vuonna 2007

Hallintokunnat myönsivät avustuksia seuraavasti:
-

Liikuntalautakunta on 14.2.2007 § 58 päättänyt esittää varattavaksi vuoden 2007 talousarvioon yhteensä 1,68 M€ avustustoimintaan.

-

Terveyslautakunta jakoi vuonna 2007 322.000 €:n kansanterveystyötä
tekevien yhdistysten ja yhteisöjen avustamiseen ja ostopalvelujen hankkimiseen. Lisäksi terveyslautakunta on jakanut 138.000 €:n ehkäisevää
päihdetyötä tekevien yhdistysten avustuksiin ja ostopalveluihin.

-

Sosiaalilautakunta jakoi 748.405 € sosiaalilautakunnan toimialalla toimivien yhdistysten ja järjestöjen avustuksiin.
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-

Kulttuurilautakunnan avustuksiin ja apurahoihin oli varattu yhteensä
677.000 €. Varaus sisälsi Tanssin aluekeskukselle ”korvamerkityn”
avustuksen 100.000 €, vuotuisiin palkintoihin varatun 14.400 €:n sekä
suurnäyttelyiden järjestämiseen 150.000 €:n määrärahan. Kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksille, työryhmille ja henkilökohtaisiin taiteilija-apurahoihin oli käytettävissä yhteensä 412.600 €.

-

Kiinteistölautakunta myönsi yksityisteiden avustusmäärärahasta perusparannus- ja päällystysavustuksina hyväksyttyjä laskuja vastaan
17.300 €. Lisäksi Kiinteistölautakunta myönsi korjausavustuksiin asunto-osakeyhtiöille ja kiinteistöyhtiöille 115.387 €, asuinrakennusten ja
asuntojen korjausavustuksiin 36.875 € sekä veteraaniavustuksiin
24.051 € ja pientaloille myönnettäviin energia-avustuksiin 40.143 €.

-

Nuorisolautakunta jakoi avustuksina 336.000 €:n määrärahan. Lisäksi
avustusta iltapäivätoiminnan perustamiskustannuksiin ja käynnistämiseen on maksettu 5.661 €.

-

Opetuslautakunta jakoi avustusta 75.902 € Turun seudun steinerkouluyhdistys r.y:lle.

-

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnalla oli budjetoitu 13.900 €:n
määräraha pelastustoimen sektorilla toimivien yhdistysten toiminnalliseen avustamiseen.

Avustusten myöntämisen valvonta
Avustuksia koskevassa yleisohjeessa valvonnasta todetaan, että kukin hallintokunta valvoo myöntämiensä avustusten käyttöä kunnan hallinnon edellyttämällä tavalla taloussäännön ja avustuksia koskevan yleisohjeen mukaisesti.
Taloussäännön 22 §:n mukaan ”kaupunginhallitus valvoo kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen yleishyödyllisille tai muille yhteisöille myöntämien avustusten tai lainojen käyttöä. Lauta- ja johtokunnat valvovat myöntämiensä avustusten käyttöä.
Vuosittaisen toiminnan tukemiseen myönnettyjen avustusten käytöstä on saajalta vaadittava selvityksenä oikeaksi todistetut jäljennökset tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta sekä toimintakertomus. Määrättyyn tarkoitukseen myönnettyjen avustusten
käytöstä on vaadittava annettavaksi selvitys kaupunginhallituksen vahvistamaa lomaketta käyttäen.
Avustuksia myönnettäessä on avustuksen saamisen ehdoksi asetettava, että kaupungilla
on oikeus avustusta saavan yhteisön hallinnon ja tilien tarkastamiseen siltä osin kuin
avustuksen käytön valvonta tätä edellyttää.”
Avustustoiminnan kehittäminen
Viime vuosina sisäisen tarkastuksen tarkastusten ja tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen yhteydessä on annettu avustustoimintaa koskevia suosituksia, joista esimerkiksi
seuraavat ovat edelleen ajankohtaisia:
-

Merkittäviä kulttuuriin kohdistuvia avustuksia myönnetään kaupunginhallituksen toimesta. Kaupungin kulttuuritoimen kokonaisuuden koordinoinnin kannalta olisi perusteltua, että nämäkin avustukset kulkisivat
kulttuurilautakunnan kautta.
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-

Avustustoiminnan kaupunkitason koordinointitehtävät määritellään
kaupunginkanslian tehtäväjakoja ja työjärjestelyjä tarkistettaessa ja
tehtävä annetaan hallintolakimiehelle tai muulle vastuuhenkilölle, jonka
käyttöön taataan riittävästi koulutettua avustavaa henkilökuntaa sekä
talouskeskuksen asiantuntija-apua taloudellisia arviointeja varten.

-

Kaupunkitason koordinoinnista vastaava ja hallintokuntien avustusasioita hoitavat valmistelevat yhteistyössä ehdotuksen niistä yhteisöistä,
joille myönnettävät avustukset olisi tarkoituksenmukaista kytkeä tulossopimukseen tai joiden kanssa tulisi tehdä ostopalvelusopimus avustusten sijaan. Lisäksi valmistellaan ehdotus tulossopimuksen malliksi.

-

Luodaan yhteiskäyttöinen tietojärjestelmä avustuksista ja niiden saajista avustusasioita hoitavien sekä johdon käyttöön.

-

Avustusta saavien yhteisöjen taloudenpidon ja taloudellisen tilanteen
arviointia ryhdytään toteuttamaan riskilähtöisesti nykyistä järjestelmällisemmin.

Tarkastuslautakunta toteaa, että avustuksista ja niiden saajista ei ole vieläkään
tehty kaikki kaupungin avustukset kattavaa yhtenäistä rekisteriä avustusasioita
hoitavien sekä johdon käyttöön. Tarkastuslautakunta pitää kaupungin kattavan yhtenäisen sähköisen avustusrekisterin tekemistä tarpeellisena ja kiireellisenä.
Avustusten jaossa tulee noudattaa avoimuutta siten, että myönnettyjä avustuksia
koskevat rekisteritiedot ovat nähtävillä kaupungin verkkosivuilla.
Kaupunginvaltuustolle tulee vuosittain antaa avustusten seurantaraportti, joka sisältää kaupungin kattavasti tiedot kunkin edellisen vuoden aikana myönnetyn
avustuksen saajasta, käyttötarkoituksesta ja määrästä.

2.3.3 Toimitilat
Tilalaitoksen hallinnassa olevat tilat ja niiden käyttötarkoitus
Vuonna 2007 Tilalaitoksen hallinnassa on ollut tiloja yhteensä 1.118.186 m2, joista kaupungin omassa omistuksessa on ollut 846.267 m2 ja osakeomistuksena 81.896 m2. Kaupungin omistamista tiloista noin 37 % on opetuskäytössä ja noin 22 % on hoitolaitoksia.
Hieman yli 14 % kaupungin omistamista tiloista on ns. kokoontumisrakennuksia teatteri-,
museo-, kirjasto- ja liikuntatiloina. Kaupungin osakkeiden hallintaan perustuvia tiloja on
pyritty vähentämään. Kaupungin hallinnassa olevien tilojen käyttöaste on yli 98 %. Liitteestä 4 ilmenee kaupungin hallinnassa olevat rakennukset käyttötarkoituksittain.
Ulkoa vuokrattuja tiloja on ollut noin 190.000 m2, joista hieman yli 84.000 m2 on vuokrattu
ns. pitkäaikaisilla (yli vuoden) vuokrasopimuksilla. Näiden pitkäaikaisten tilojen vuokramenot ovat 12,2 M€ (verottomana 10,2 M€) vuonna 2008. Suurimmat yksittäiset ulkopuoliset vuokramenot aiheutuvat Ammattikorkeakoulun tiloista ja kaupunginkanslian Yliopistonkadun toimistotiloista. Ulkoa vuokratuista tiloista n. 37,5 % on opetustiloja ja
32,36 % paloasemia (eri puolilta Varsinais-Suomea).
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ULKOA VUOKRATUT TILAT
Käyttötarkoitus

m2

Opetuslaitoksia
Paloasemia ja -rakennuksia
Toimisto- ja hallintorakennuksia
Kokoontumistiloja
Lasten päiväkoteja
Terveydenhoitolaitoksia
Sekalaisia muita rakennuksia
Varastoja

71.271
61.504
20.284
15.022
7.997
7.250
6.174
533

Yhteensä

osuus kaikista
ulkoa vuokratuista
37,50 %
32,36 %
10,67 %
7,90 %
4,21 %
3,82 %
3,25 %
0,28 %

190.035

Taulukko 3. Ulkoa vuokratut tilat

Tavoite toimitilojen vähentämiseksi 5 %:lla vuodessa suunnitelmakaudella
Vuoden 2007 talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto asetti kaupungin eri toimielimille useita tavoitteita, joiden tarkoituksena oli kaupungin toimitilojen vähentäminen.
Toimitilojen vähentämisellä tavoiteltiin säästöjä, jotka syntyisivät tilojen myynnistä tai
kaupungin ulkopuolelle vuokraamisesta. Kaupungin virastoille ja laitoksille asetettiin tavoite laatia yhdessä Tilalaitoksen kanssa kaupungin käytössä olevien tilojen vähentämissuunnitelma vuosille 2008 - 2015. Kaupungin käytössä olevia tiloja tulee tavoitteen mukaan vähentää 5 % vuodessa suunnitelmakauden loppuun asti. Tavoitteen seuraamiseksi tuli määritellä hallintokuntakohtaiset tavoitetasot käyttösuunnitelman valmistelun yhteydessä, mikä on mainittu kaupunginhallituksen kohdalla. Kaupunginhallitus ei ole
vuoden 2007 aikana määritellyt hallintokuntakohtaisia tavoitetasoja.
Tilalaitos on vuoden 2007 loppupuolella lähettänyt hallintokunnille kirjeen, jossa on pyydetty selvitys toimitilojen vähentämisestä. Yhteensä hallintokunnilla oli käytössään noin
905.000 m2, joista hallintokunnat olivat valmiita luopumaan noin 27.700 m2 osalta. Tämä
on noin 3 % kaikista käytössä olevista tiloista. Asetettu 5 %:n vähentämistavoite ei ole
saavutettavissa hallintokuntien antamien selvitysten perusteella ottaen huomioon sen, että luovutettavien tilojen tilalle tulee ns. korvaavia tiloja. Todellista tilojen vähentymistä ei
hallintokuntien antamien selvitysten perusteella voida tässä vaiheessa osoittaa. Useimmilla hallintokunnilla ei ole myöskään yksiselitteisiä ja tarkkoja neliömääräisiä suunnitelmia. Saatujen selvitysten mukaan toimitilojen tarkempaa suunnittelua hallintokunnissa
vaikeuttaa toimitilojen suunnitteluun vaikuttavien tekijöiden suuri määrä ja osittain tiedonpuute käytettävissä olevista vaihtoehdoista ja resursseista.
Pääasiassa hallintokunnat ovat raportoineet tarpeesta saada tai rakentaa uusia tiloja joko luovutettujen toimitilojen tilalle tai kysynnän määrän lisääntymisen vuoksi. Sosiaali- ja
terveystoimen yhdistymisen arvioidaan vähentävän tilojen määrää, mutta tässä vaiheessa vapautuvien tilojen määrästä tai todellisesta vähentymisestä ei ole tarkkaa tietoa. Ainoastaan nuorisotoimella on osoittaa, että se on vuosina 1999 - 2007 vähentänyt tilojaan
noin 25 %:lla. Nuorisotoimikin on raportoinut uusista tilantarpeista tulevaisuudessa. Koulutoimi oli raportoinut n. 7.500 m2 varmoina tilavähennyksinä, joihin sisältyivät operointilistalla olevat Paimalan, Pansion ja Kärsämäen koulut. Kahden viimeksi mainitun koulun
osalta on luovuttu niiden myyntivalmisteluista kiinteistölautakunnan 27.2.2008 § 117 tekemällä päätöksellä, joka on kaupunginhallituksen 14.4.2008 § 236 päätöksellä2 kumot-

2

Kaupunginhallituksen 14.4.2008 § 236 päätöksellä on luovuttu erillisen myyntilistan käsittelystä ja päätökset
kohteiden myynneistä ja myynneissä noudatettavasta menettelytavasta tehdään kohteittain erillisen valmistelun
pohjalta noudattaen kaupunginhallituksen 29.10.2007 § 650 hyväksymiä myyntiperiaatteita.
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tu. Samaan aikaan pitkän aikavälin investointiohjelmassa on 8 kohdetta, jotka ovat joko
uusien koulujen rakentamiskohteita tai vanhojen koulujen laajennuksia.
Toimitilojen vähentämistavoitteen toteutumisessa suunnitelmakaudella on huomattavia
haasteita. Toimitilojen vähentäminen pitäisi pystyä toteuttamaan niin, ettei aiheuteta haittaa kaupungin palvelutuotannolle ja toiminnalle. Toimitilojen vähentämisellä haetut säästöt eivät toteudu, jos toimitiloista perittävät vuokrat nousevat yleisen hintojen nousun mukaan. Hallintokunnissa on sinänsä halua vähentää käytettävissä olevia toimitiloja, kunhan toiminnallisuus säilyy. Vanhoista neliömäärältään suuremmista tiloista ollaan valmiita
siirtymään pienempiin uusiin tiloihin, mikäli ne sijainniltaan ja toiminnallisuudeltaan ovat
tarkoituksenmukaiset.
Hallintokuntien lausuntojen perusteella nykyisistä tiloista ei ole varaa vähentää. ”Tarpeettomia” tiloja ei ole ollut tähänkään asti eikä niihin ole ollut varaa. Nykyiset tilat voivat käydä tarpeettomiksi isojen toiminnallisten muutosten seurauksena. Kuitenkaan esimerkiksi
talouspalvelukeskuksen perustamisen yhteydessä hallintokunnilla ei ole ollut mahdollisuutta vähentää toimitilojen määrää.
Vapautuvat tilat eivät tuo toivottuja säästöjä, mikäli vapautuvia tiloja ei saada myytyä tai
niitä ei saada vuokrattua eteenpäin. Jotkut vapautuvat tilat saattavat olla myös siinä kunnossa, ettei niiden uudelleenvuokraus onnistu ilman mittavia korjauksia. Vapaita ja vuokrauskelpoisia tiloja oli kaupungilla viime vuonna Tilalaitoksen antaman arvion mukaan
noin 5.900 m2, joista olisi voinut teoreettisesti saada vuokratuloja noin 205.000 € ottamatta huomioon edellä mainittuja niiden mahdollisesti tarvitsemia korjauskustannuksia.
Kaupungin operointilistalla (ja myynnissä olevia) kohteita oli yhteensä 16.000 m2 ja niiden listallaoloaikaisten vuokratulojen menetysten on arvioitu olevan 453.000 €. Yhteensä
kaupungin vuokramenetysarvio on 658.000 €, kun ei oteta huomioon tilojen mahdollisesti
tarvitsemaa korjaustarvetta. Tilalaitoksen hallinnassa olevien tilojen vajaakäyttöaste on
1,97 % (n. 22.000 m2, tilanne 21.1.2008).
Toimitilojen hallinta ja suunnittelu
Kaupungissa ei ole hyväksytty toimitilaohjelmaa tai toimitilastrategiaa, joka ohjaisi toimitilojen suunnittelua ja käyttöä pidemmällä aikavälillä. Käytännössä toimitilojen suunnittelu
perustuu hallintokuntien esittämiin tarpeisiin ja vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä taloussuunnitelmassa määriteltyihin investointeihin. Talousarvion yhteydessä
vahvistettava kolmen vuoden taloussuunnitelma on toimitilojen suunnittelun ja hallinnan
kannalta liian lyhyt. Tästä syystä Tilalaitos on tehnyt omaan käyttöönsä hallintokuntien
antamien tietojen (tarpeiden) perusteella pitkän aikavälin investointisuunnitelman vuosille
2008 - 2017.
Koko kaupungin kattavat ja sitovat pitkän aikavälin suunnitelmat (esim. palveluverkot, toimitilasuunnitelma) edistäisivät toimitilojen hallinnointia ja Tilalaitoksen
toimintaa. Turun kaupungin palveluverkosta on kaupunginhallitus viimeksi 11.8.2003 §
670 tehnyt päätöksen, jossa hyväksyttiin palvelujen alueellisen luokittelun periaatteet.
Päätöksessä palveluverkon aluejaoksi hyväksyttiin yhdeksän suuraluetta ja velvoitettiin
antamaan aluejaon toteutumisesta selvitys kolmen vuoden kuluttua. Selvitystä ei ole annettu kaupunginhallitukselle. Käytännössä koko kaupungin yhtä yhteistä, toimivaa ja sitovaa palveluverkkoa, joka ohjaisi suunnittelua, ei ole. Jokaisella toimijalla on ollut oma
luokittelunsa tai aluejakonsa, jotka ovat olleet vaikeasti sovitettavissa yhteen. Edes hallintokuntakohtaisia palvelukohtaisia verkkoja, jotka määrittelisivät palvelujen sijainnin ja
määrän kaupungin eri alueilla, ei ole saatu vietyä päätöksiin asti, vaikka eriasteista valmistelua on tehty.
Sitovien pitkäaikaisten suunnitelmien puuttumisen lisäksi toimitilojen hallintaa vaikeuttaa
se, että esim. Tilalaitokselle ei ole annettu toimivaltuuksia ”pakottaa” hallintokuntia tiettyihin ratkaisuihin (esim. yhteiskäyttö tai siirrot halvempiin toimitiloihin). Tilalaitos katsoo,
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ettei sen tehtäviin kuulu suunnitella esimerkiksi terveydenhoitolaitosten tai koulutilojen sijoittumista kaupungin alueille. Tästä syystä sitovat päätökset toimitilahallinnon periaatteista ja linjauksista sekä pitkän aikavälin suunnitelmat antaisivat kehykset pitkäaikaisille
toimitilojen järjestelyille.
Kaupungin toimitilojen hallintaan tulee määritellä pysyvät pitkän aikavälin linjaukset, joissa otetaan kantaa esimerkiksi siihen, miten kaupunki suhtautuu kulttuurihistoriallisesti
merkittäviin rakennuksiin tai ns. suojelukohteisiin. Kaupungissa on linjattava, onko kaupungin tarve omistaa kaikki tai jotkut suojelukohteista ottaen huomioon, että kaavalla
suojellussa kohteessa suojeluvelvoite pysyy yksityisessä omistuksessa. Toiseksi olisi tarpeen linjata, miten kaupunki suhtautuu niihin tiloihin ja rakennuksiin, jotka eivät palvele
kaupungin perustehtävää tai jotka eivät ole kokonaistaloudellisesti kannattavia. Kaupungin tilojen järkevän hallinnoinnin takia on kaupungin määriteltävä, mihin sen tilojen omistaminen perustuu ja mihin tarpeeseen sen on vastattava. Tilahallinnon
perustehtävien hoitamisen kannalta lienee järkevää omistaa tilat, joiden tarve tiedetään
tai arvioidaan pitkäaikaiseksi, ja lyhyemmän aikavälin tilatarpeet hoitaa vuokraamalla tilat
ulkoa.
Tilalaitoksen vastuulla olevien tilojen myyminen
Tilalaitokselle oli vuoden 2007 talousarviossa määritelty ns. operointilista tiloista, joita
voidaan myydä suunnitelmakaudella 2007 - 2009. Tilalaitoksen myynnit budjetoitiin talousarviossa 6 M€:ksi. Tästä budjetoidusta määrästä jäi toteutumatta noin 1 M€.
Vuoden 2007 operointilistalla olevat kohteet on valmistelussa siirretty vuoden 2008 operointilistalle, mutta operointilistan lopullinen hyväksyminen on viivästynyt pitkälle vuoden
2008 puolelle. Operointilistan hyväksymisen pitkittyminen hidastaa Tilalaitoksen myyntitoimenpiteiden valmistelua ja toteutusta. Myyntikohteita oli vuonna 2007 poikkeuksellisen
paljon verrattuna aikaisempiin vuosiin. Vaikka operointilista on talousarviokäsittelyn
yhteydessä hyväksytty, on operointilistan merkitys ja vaikutus rapautunut, koska
kohteita on poistunut listalta erillisten päätösten mukaan. Esimerkiksi koko vuoden
2007 operointilistalla olivat Pansion ja Kärsämäen koulut ja Panimoravintola Koulu, joiden myyntivalmistelu keskeytettiin helmikuussa 2008 kiinteistölautakunnan päätöksellä,
joka sittemmin kumottiin kaupunginhallituksen päätöksellä 14.4.2008. Myyntikohteiden
vähentäminen vaikuttaa Tilalaitoksen mahdollisuuksiin päästä talousarviossa asetettuihin
taloudellisiin tavoitteisiin ja yleisesti tällaisten tavoitteiden asettamisen mielekkyyteen ja
tavoiteltuihin vaikutuksiin.
Tilojen vapautuminen ja siirtyminen myyntilistalle tarkoittaa sitä, että tiloille ei ole löytynyt
kaupungin sisällä vaihtoehtoista käyttöä. Kaupungin tilat ovat useinmiten ns. erityistiloja,
joiden nykyinen käyttötarkoitus vaikuttaa myös myyntiin. Kohteita ei saada suoraan
myyntiin siinä käyttötarkoituksessa, mihin tiloja saa käyttää. Jotta käyttötarkoitukseltaan
erityiskohteet kiinnostaisivat enemmän ostajia, merkitsisi se kaavoituksessa kohteen
käyttötarkoituksen muutosta (esimerkiksi koulurakennus asuntokäyttöön). Saatujen selvitysten mukaan ympäristö- ja kaavoitusvirastolla ei ole ollut tarvittavia resursseja näiden
yksittäisten kohteiden kaavamuutoksille, koska kaavoituksessa voimavarat on keskitetty
pientalo- ja omakotitalotonttien mahdollisimman suuren määrän mahdollistavaan kaavoitukseen.
Kaupungin omistamien rakennusten ja kiinteistöjen myyntiin on vaikuttanut myös se, että
vasta vuoden 2007 lopussa päätettiin uusista rakennettujen kohteiden ja osakehuoneistojen myyntiperiaatteista. Kiinteistölautakunta kumosi 17.10.2007 § 759 päätöksellään
kiinteistö- ja rakennustoimen lautakunnan vuonna 2000 aikanaan hyväksymät Tilalaitoksen omaisuuden myyntistrategian ja myynnin periaatteet sekä esitti kaupunginhallitukselle uusien rakennettujen kohteiden ja osakehuoneistojen myyntiperiaatteiden hyväksymistä. Kaupunginhallitus päätöksellään 29.10.2007 § 650 hyväksyi uudet rakennettujen kohteiden ja osakehuoneistojen myyntiperiaatteet. Myyntiperiaatteiden ja menettelytapamää22

räysten täsmentäminen oli tarpeen, sillä eri ohjeissa oli päällekkäisyyksiä. Samalla selkiytettiin myyntivastuuta Tilalaitoksen ja Kiinteistölaitoksen välillä. Kiinteistölaitoksella on
valmisteluvastuu silloin, kun myydään sekä maapohja että rakennukset (kiinteistö). Muissa tapauksissa (rakennusten) myyntien valmistelu kuuluu Tilalaitokselle.
Vaikka kiinteistöjen ja rakennusten myynneillä ei haastateltavien mukaan katsota olevan
suoraa vaikutusta Turku-strategian painopisteeseen ”lapset, nuoret ja lapsiperheet”, niin
operointilistalla on ollut vaikutusta em. kohderyhmään. Ennen kuin esimerkiksi koulukiinteistöt päätyvät operointilistalle, tulisi linjata, onko niiden myynnille riittävät toiminnalliset
perusteet ja pidetäänkö yksistään taloudellisia syitä riittävinä.
Toimitilojen vähentäminen 5 %:lla vuodessa suunnittelukaudella ei tule toteutumaan, sillä hallintokuntien antamien lausuntojen perusteella vähentämisvaraa ei
ole. Päinvastoin tilantarve on kasvava ja uusien tilojen rakentamista suunnitellaan
tuleville suunnitelmakausille.
Kaupungin järkevän toimitilojen hallinnan kannalta tulee tehdä sitovat ja pitkäaikaiset päätökset siitä,
⎯ millä tavoin tilatarpeita priorisoidaan ja tiloja sijoitetaan (toimitilojen priorisointi ja sijainti palvelujen järjestämisen kannalta tarkoituksenmukaisesti)
⎯ mitä tiloja kaupungin on tarkoituksenmukaista omistaa ja
⎯ mitä tilantarvetta hoidetaan vuokraamalla tilat ulkoa
Kaupungin operointi(myynti)listan tulee perustua pidemmän aikavälin harkittuihin
ja valmisteltuihin suunnitelmiin, ja niiden pohjalta tehtyihin päätöksiin, jotta vähäisiä resursseja ei kuluteta ja kaupungin operatiivinen johto voi suunnitella toimintaa järkevästi ja kustannustehokkaasti.

2.3.4 Talous
Turun kaupungin talouden tunnusluvut
Tulojen ja menojen tasapaino
Kuntaliiton huhtikuussa 2008 tekemän kyselyn mukaan kuntien vuosikatteet kohosivat
lähes 300 M€ ollen yhteensä yli 2 Mrd€. Kuntien talous koheni edelleen, mutta samalla
lainakanta lisääntyi kaikissa kuntakokoluokissa.
Turun kaupungin vuosikate (1.000 €) on vuodesta 2002 kehittynyt seuraavasti:
2002
90.031

2003
47.328

2004
46.686

2005
10.601

2006
37.706

2007
46.963

Taulukko 4. Turun kaupungin vuosikate vuosina 2002 - 2007

Kriisikunnassa vuosikate on negatiivinen ottaen huomioon valtion myöntämä harkinnanvarainen rahoitusavustus. Kunnan talous on kriisiytymässä vuosikatteen ollessa miinusmerkkinen, koska tulorahoitus ei riitä edes vuosittaisen toiminnan ylläpitämiseen (käyttömenojen kattamiseen). Turun kaupungin vuosikate on vahvistunut kahtena viime vuotena
(ks. taulukko 4).
Kuntaliiton suositusten mukaan ”kunnan talous on tasapainossa, kun vuosikate on vähintään poistojen suuruinen”. Poistojen tulisi vastata keskimääräistä vuotuista korvausinvestointitarvetta. Korvausinvestoinnit kattava vuosikate tarkoittaa, ettei kunnan tarvitse velkaantua, realisoida käyttöomaisuuttaan tai pitkäaikaisia sijoituksiaan eikä vähentää toimintapääomaansa pitääkseen palvelujen tuotantovälineet toimintakunnossa. Jos uusin23

vestointeja tehdään ja jos niitä halutaan rahoittaa muullakin kuin lainanotolla tai omaisuuden myynnillä, tulisi vuosikatteen riittää myös uusinvestointeihin.
Vuonna 2007 vuosikatteen osuus prosentteina poistoista oli Turussa 86 %. Luku
parantui edellisestä vuodesta, mutta oli suurten kaupunkien vertailussa heikoin.
VUOSIKATE %:a poistoista
Jos tunnusluku ”vuosikate prosentteina poistoista” on vähintään 100, on kunnan
talous Kuntaliiton suosituksen mukaan tasapainossa. Jos tunnusluvun arvo on
plusmerkkinen, mutta pienempi kuin 100, on kunnan talous heikko tai heikkenevä. Tunnusluvulla osoitetaan, kuinka monta prosenttia tuloslaskelman mukaisista
poistoista vuosikate kattaa.

Helsinki
Espoo
Tampere
Vantaa
Turku
Oulu

2005
111
143
107
58
21
181

2006
159
190
113
95
74
195

2007
185
195
137
125
86
174

Taulukko 5. Suurten kaupunkien vuosikate prosentteina poistoista vuosina 2005 - 2007

Turku ja lähikunnat
VUOSIKATE, €/asukas
VUOSIKATE %:a poistoista
2006
2007
2006
2007
175
161
Aura
114
119
327
142
Kaarina
466
201
147
69
Lieto
296
151
477
129
Naantali
771
197
421
120
Raisio
413
113
107
43
Rusko
366
146
215
74
Turku
268
86
-50
-37
Vahto
177
124
Lähde: Kuntien tilinpäätöstiedot vuosilta 2006 ja 2007
Taulukko 6. Turun ja lähikuntien vuosikate per asukas ja %:na poistoista vuosina 2006 - 2007

Tulorahoituksen riittävyys suhteessa veroprosentin suuruuteen
Tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa on otettava huomioon myös veroprosentti, jolla
vuosikate on saatu aikaan. Suurimpien kaupunkien vuoden 2007 tuloveroprosentit vaihtelivat Lahden 19,00 prosentista Espoon ja Helsingin 17,50 prosenttiin. Turun ja kolmen
muun kaupungin veroprosentti 18,00 oli hieman alle kymmenen suurimman kaupungin
keski-arvoa (18,18). Kriisikunnan tuloveroveroprosentti on vähintään 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroveroprosentti
(v. 2007 18,48 %).
Kunnan verotulot muodostuvat pääasiassa tuloverosta, kiinteistöverosta ja yhteisöverosta. Tärkein verotulo kunnalle on tulovero.
Tasapainoisen talouden arviointikriteerinä voidaan käyttää myös kunnallisen tuloveron
muutosta suhteessa vertailukuntien keskiarvon muutokseen. Turun tuloveron muutosprosentti oli vuonna 2007 5,9 % (v. 2007 460 M€/v.2006 434,5 M€), joka oli alempi kuin kuuden suurimman kaupungin keskiarvo 6,5 % (v. 2006 Turku 6,6 % ja kuuden suurimman
keskiarvo 6,65 %).
24

Alla olevassa kaaviossa (Kuva 1) on suurten kaupunkien vuosien 2005 - 2007 tuloveron
muutosprosentit verrattuna kyseessä olevaa tilinpäätösvuotta edeltävään vuoteen. Suurten kaupunkien kokonaisverotulojen muutokset ovat samansuuntaiset tuloveron muutosten kanssa.
SUURTEN KAUPUNKIEN
TULOVERON MUUTOSPROSENTIT

9

Helsinki
Espoo
Tampere
Vantaa
Turku
Oulu

8
7
6
5
4
3
2
1
0

2005

2006

2007

Helsinki

2,9

6,2

6,5

Espoo

8,1

7,8

8,0

Tampere

3,4

7,2

4,8

Vantaa

6,6

6,6

7,2

Turku

0,6

6,6

5,9

Oulu

4,2

5,5

5,1

Lähde: Heikki Helin / 2006 - 2008
Kuva 1. Suurten kaupunkien tuloveron muutosprosentit vuosina 2005 - 2007

Tulovertailu tilinpäätösten 1998-2006 mukaan
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Kuva 2. Turun kaupungin, seutukunnan ja maakunnan tulovertailu tilinpäätösten 1998 - 2006
mukaan

Tulorahoituksen riittävyys investointeihin
Vuosikatteiden ja poistojen vertailun ohella tulorahoituksen riittävyyttä voidaan arvioida
investointien tulorahoitusprosentin avulla. Turun kaupungin investointien tulorahoitusprosentti oli vuonna 2007 67,5 % (v. 2005 9,5 %, v. 2006 39,5 %), joka oli alle
suurten kaupunkien keskiarvon 78,7 %. Espoo ja Lahti pystyivät vuonna 2007 katta25

maan vuosikatteellaan investointien omahankintamenot, muilla kaupungeilla investointien
tulorahoitusprosentti oli pienempi kuin 100.
SUURIMPIEN KAUPUNKIEN INVESTOINTIEN TULORAHOITUS%
140

2005
2006
2007
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Kuva 3. Suurimpien kaupunkien investointien tulorahoitusprosentti vuosina 2005 - 2007
Lähde: Heikki Helin/ 2006, 2007, 2008

Investointien tulorahoitus % v. 2006-2007
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2006
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77

16
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2007

31
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83

73
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466
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Kuva 4. Turun ja lähikuntien investointien tulorahoitusprosentti vuosina 2006 ja 2007
Lähde: Kuntien tilinpäätöstiedot vuosilta 2006 ja 2007

Kokonaisrahoituksen tasapaino
Kokonaisrahoituksen tasapainoisuuteen liittyvät käsitteet vakavaraisuus ja maksuvalmius, jotka muodostavat kokonaisuutena kunnan rahoitusaseman. Vakavaraisuutta voidaan
mitata muun muassa seuraavilla mittareilla: omavaraisuus -%, suhteellinen velkaantuneisuus -% ja lainat €/asukas. Maksuvalmiuden osalta kysymys on kaupungin päivittäisistä
maksuvelvoitteista suoriutumisesta. Omavaraisuusaste kuvaa kunnan vakavaraisuutta ja
kykyä selviytyä pitkän aikavälin sitoumuksista. Kunnan omavaraisuus on heikko tunnusluvun ollessa alle 50 %.
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Turun kaupungin omavaraisuusaste on heikentynyt vuodesta 2002.
Turun omavaraisuusasteen (%) kehitys
2002 2003 2004 2005 2006 2007
64,9 64,5 64,5 61,7 58,9 55,4

Omavaraisuusaste (%) = 100 x oma
pääoma/taseen loppusumma - saadut
ennakot

Taulukko 7. Turun omavaraisuusasteen (%) kehitys vuosina 2002 - 2007

Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka paljon käyttötuloista tarvitaan vieraan
pääoman takaisin maksuun. Kunnan kannalta tilanne on sitä parempi, mitä pienempi luku on. Tunnusluvun arvoon eivät vaikuta käyttöomaisuuden ikä, arvostus tai poistomenetelmä, joten tunnusluku on käyttökelpoinen kuntien välisessä vertailussa.
Turun kaupungin oikaistu suhteellinen velkaantuneisuus -% (vieraasta pääomasta on
vähennetty henkilöstökassatalletukset) oli vuonna 2006 parempi kuin suurimpien kaupungin keskiarvo 37 %. Vuonna 2007 oikaistu suhteellinen velkaantuneisuus oli 41 % ja
(oikaisematon) suhteellinen velkaantuneisuus 48 %. Kriisikunnan suhteellisen velkaantuneisuuden raja on vähintään 50 %.
Oikaistu suhteellinen velkaantuneisuus Turussa vuosina 2002 - 2007
(vieraasta pääomasta vähennetty henkilöstökassatalletukset)
2002
2003
2004
2005
2006
2007
37,9 %
31,4 %
29,8 %
33,3 %
35,0 %
41,0 %
Taulukko 8. Oikaistu suhteellinen velkaantuneisuus Turussa vuosina 2002 - 2007

Turun kaupungin oikaistut lainat €/asukas lisääntyivät vuodesta 2006. Vuoden 2007 aikana oikaistut lainat/asukas olivat 935 €. Nimitys ”oikaistut lainat” tarkoittaa, että korollisesta velasta on vähennetty henkilöstökassa- ja konsernitilipääomat. Turun kaupungin
oikaisemattomat lainat olivat 1.956 €/asukas (v. 2006 1.537 €).
Sisäministeriön Kuntaosaston 30.7.2007 julkaiseman tiedon mukaan kaikkien kuntien
keskimääräinen lainamäärä vuonna 2007 olisi 1.675 €/asukas, jolloin lainamäärän kriisiraja on noin 2.512 € asukasta kohden. Kriisikunnaksi katsottavassa kunnassa lainat asukasta kohti ylittävät vähintään 50 prosentilla kaikkien kuntien keskimääräisen lainamäärän. Turussa lainat €/asukas ja oikaistut lainat €/asukas (ei sis. henkilöstökassa- ja
konsernitilipääomia) ovat kehittyneet seuraavasti:
Turun lainat €/asukas
2002
2003
2004
2005
2006
1.178
1.145
1.173
1.323
1.537
Turun kaupungin oikaistut lainat €/asukas
2002
2003
2004
2005
2006
622
600
600
715
855

2007
1.956
2007
935

Taulukko 9. Turun kaupungin lainat (€/asukas) ja oikaistut lainat (€/asukas) vuosina 2002 - 2007

Konsernin lainat €/asukas: Vuonna 2007 konsernin lainat €/asukas lisääntyivät Turun
kaupungin tilinpäätöksen mukaan 9,6 % ollen 5.829 € (vuonna 2006 5.318 €/asukas).
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Lainakannat suurimmissa kaupungeissa vuosina 2006 ja 2007
Lainakanta €/asukas
Konsernin lainakanta €/as.
2006
2007
2006
2007
1.205
1.263
4.846
5.069
Helsinki
542
508
3.765
3.782
Espoo
1.058
959
3.217
3.272
Tampere
2.779
3.025
6.838
7.052
Vantaa
1.537*)
1.956*)
5.318**)
5.829**)
Turku
515
579
2.397
2.406
Oulu
Lähde: Heikki Helin/2007, 2008
*) Luku on oikaisematon lainakanta eli korolliset velat sisältävät henkilöstökassa- ja konsernitilipääomat.
**) Luku on oikaisematon konsernin lainakanta eli luku sisältää henkilöstökassatalletukset.
Taulukko 10. Lainakannat suurimmissa kaupungeissa vuosina 2006 ja 2007

Lainakanta Turussa ja lähikunnissa vuonna 2006 ja 2007 sekä suhteellinen velkaantuneisuus-% vuonna 2006
Lainakanta €/asukas
Suhteellinen
velkaantuneisuus-%
2006
2007
v. 2007
1.256
1.479
47
Aura
1.769
1.290
44
Kaarina
1.897
1.848
53
Lieto
326
658
26
Naantali
1.044
1.210
38
Raisio
550
502
23
Rusko
1.537*)
1.956*)
48
Turku
952
1.594
52
Vahto
Lähde: Kuntien tilinpäätöstiedot vuosilta 2006 ja 2007
*) Luku on oikaisematon lainakanta eli korolliset velat sisältäen henkilöstökassa- ja konsernitilipääomat.
Taulukko 11. Lainakanta Turussa ja lähikunnissa vuosina 2006 ja 2007 ja suhteellinen velkaantuneisuus-% vuonna 2006
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Lainakanta, vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit vertailu tilinpäätösten 1998-2006 mukaan
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Kuva 5. Lainakannan, vuosikatteen, poistojen ja investointien kehitys 1998 - 2006

Turun kaupungin lainakanta on noussut vuoden 2006 tilanteesta yli 73 M€ ollen 31.12.2007
342,8 M€. Korollinen velka sisältää henkilöstökassatalletuksia 70 M€ ja konserniyhteisöjen
kassatalletuksia 108 M€.

Turun kaupungin vastuut vuosina 2002- 2007
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Vireillä olevat oikeudenkäynnit - esitetyt korvausvaatimukset €

Kuva 6. Kaupungin takausvastuiden kehittyminen vuosina 2002 - 2007 (lähteet tilinpäätöksien liitetiedot v. 2002 - 2007)

Taseeseen kertyneet ylijäämät
Turun kaupungilla oli taseessa 31.12.2006 edellisten tilikausien ylijäämää 118 M€. Vuoden 2007 alijäämä oli noin 9 M€. Turun kaupungilla on taseessa jäljellä edellisten vuosien ylijäämää hieman yli 109 M€.
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Talouskeskuksen ennusteen mukaan kokonaisverotulojen kasvun ollessa yli 4 % Turun
kaupungin alijäämä kasvaisi vuodessa noin 10 M€ vuoden 2007 tilinpäätökseen nähden.
Investoinnit ja korjausvelan määrä
Kaupungin investointitaso on ollut korkea viime vuosina. Kaupungin investointimenot (ilman rahoitusosuuksia ja myyntituloja) ovat olleet noin 116 M€ vuonna 2005, 98 M€
vuonna 2006 ja 75 M€ vuonna 2007. Vuosina 2005 - 2007 omaisuuden myynneillä (luovutustuloilla) ja rahoitusosuuksilla on yhteensä katettu noin 12 % - 39 % investointimenoista.
Tarkastuslautakunnan syksyllä 2007 tekemien katselmusten ja revisiotoimiston tekemien
haastattelujen mukaan edellä mainituista investoinneista huolimatta kaupungin investointitarve ja korjausvelan määrä on kokonaisuudessaan edelleen mittava. Kaupungin rahoituksen olisi riitettävä sekä uusiin investointeihin että nykyisen omaisuuden korvausinvestointeihin, jotta omaisuuden kunto pysyisi samana.
Tilalaitoksen laskelmien mukaan sen hallinnoimien tilojen ja omaisuuden osalta vuoden
2007 lopussa korjausvelka oli 189 M€ (rakennusten kunnon ollessa 65 % täydestä kunnosta ja kuntotavoite 75 %). Jotta rakennusten kunto pysyisi nykyisellä tasolla, tarkoittaa
se noin 25 - 26 M€:n korjausvastuuta vuosittain. Kiinteistölaitoksen tekemien karkeiden
arvioiden ja laskelmien mukaan sen hallinnoiman omaisuuden korjausvelka on 180 M€,
mikä on enemmän kuin kyseisen omaisuuden kirjanpidollinen tasearvo. Kiinteistölaitos
yhdessä muiden ympäristötoimen tahojen kanssa valmistelee YAOH-rekisteriä3, jonka
avulla tulevaisuudessa korjausvelkatilanteen hallinta paranee. Kiinteistölaitoksen mukaan rakentamisen hintakehityksestä riippuen korvausinvestointeihin tarvittaisiin vuosittain noin 7 - 10 M€, josta korjausvelan lyhentämiseen tarvittaisiin n. 5,2 M€. Vesilaitos on
määritellyt investointitarpeensa tavoitteena pitää vesihuoltoverkosto alle 100 vuotta vanhana. Vanhojen vesi- ja viemäriverkostojen peruskorjauksien investointitarve vuosina
2008 - 2012 on noin 23 M€. Uusien vesi- ja viemäriverkostojen rakentamiseen tulisi investoida yli 32 M€ vuosina 2008 - 2012.
Tilalaitoksen investointibudjetissa oli vuodelle 2007 varattu peruskorjausinvestointeihin
35,7 M€, josta jäi käyttämättä 10 M€. Revisiotoimiston tekemien haastattelujen perusteella Tilalaitos pitäytyi kaikkein välttämättömimmissä peruskorjauksissa ja siirsi muiden
investointien aloittamista, koska kaupungin talousennusteet osoittivat talousarviota suurempaa alijäämää. Kiinteistölaitoksen vuoden 2007 uudisrakentamisinvestoinnit, jotka
eivät olleet sitovia, ylittyivät 2,1 M€ ja kiinteän omaisuuden hankinnat ylittyivät 6,8 M€.
Vesilaitoksen sitomattomat investoinnit ylittyivät 600.000 €, mikä johtui laskutuksen takapainotteisuudesta ja painottumisesta joulukuulle. Revisiotoimiston tekemien haastattelujen perusteella hallintokunnissa on ollut epäselvyyttä investointivaltuuksista ja velvollisuudesta noudattaa talousarvion investointiosaa silloin, kun kyse ei ole sitovista (rasteroiduista) investointimäärärahoista. Koska kaupungin talousarvio vuodelle 2007 hyväksyttiin lähtökohtaisesti alijäämäisenä, kaupunginhallitus kiinnitti erityistä huomiota talousarviossa pysymiseen. Kaupunginhallituksen esityksestä talousarvion noudattamista
koskevia ohjeita muutettiin kaupunginvaltuuston 23.4.2007 § 60 tekemällä päätöksellä,
jossa velvoitettiin virastopäälliköt raportoimaan talousarvion poikkeamista apulaiskaupunginjohtajalle kuukausittain. Muun muassa tällä päätöksellä on ollut vaikutusta siihen,
miten hallintokunnissa on tulkittu talousarviossa pysymisen velvoittavuutta.

3

YAOH (Yleisten alueiden operatiivinen hallinta) -rekisteri on paikkatietopohjainen katu- ja viheraluerekisteri,
jossa on omaisuustiedot yleisistä alueista; kunnostettavien alueiden pinta-alat, kunnossapito- ja hoitoluokat,
varuste- ja kasvillisuustiedot. Rekisterin avulla määritellään kunnossapidon taso. Rekisterin mahdollisuuksia
toimia investointien tietopankkina selvitetään. Paikkatietopohjainen investointikohteiden ja kunnostusohjelmien
tarkastelu helpottaisi kunnostustöiden ajoittamista ja jaksottamista.
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Vuoden 2007 talousarviossa on todettu, että kaupungin kiinteistöomaisuuden myyntiä on
nopeutettava konsernin rahoituksen riittävyyden ja velanhoidon vuoksi. Talousarviossa
määriteltiin suuntaa-antavat operointilistat (myyntilistat) taloussuunnitelmakaudelle
2007 - 2009 ja kaupungin investointibudjetissa asetettiin tavoitteeksi saada noin 20 M€
käyttöomaisuuden myyntituloja. Kiinteistölaitoksen osuus näistä myyntituloista oli 12,6
M€ ja tilalaitoksen osuus oli 6 M€. Tilalaitos ei saanut myytyä kohteita tulotavoitteen mukaisesti. Kiinteistölaitoksen myyntitulot ylittyivät yli 2 M€:lla, mutta tavoitteeksi asetettua
myyntivoittoa ei myynneillä saavutettu.
Vuoden 2007 aikana syntyi epätietoisuutta, millä tavalla ja keinoilla asetettuihin myyntitavoitteisiin tulee päästä. Esimerkiksi tarjouskilpailun käyttämisestä ensisijaisesti oli syntynyt epätietoisuutta, vaikka asiasta oli mainintoja kaupungin sisäisissä ohjeissa ja päätöksissä. Kaupunginvaltuuston 22.1.2007 § 21 hyväksymissä maapolitiikan periaatteissakin
mainitaan, että kaupungille tarpeettomia rakennettuja kiinteistöjä luovutetaan pääsääntöisesti tarjousmenettelyllä. Lisäksi Tilalaitoksen omaisuuden myyntistrategia ja myynnin
periaatteet 2000 oli hyväksytty kiinteistö- ja rakennustoimen lautakunnassa 12.4.2000 §
485.
Tulkinnanvaraisuus kohteiden myyntitavasta johti siihen, että kaupunginhallitus käytti otto-oikeuttaan kiinteistölautakunnan 5.9.2007 § 612 ja § 614 tekemiin päätöksiin. Kiinteistölautakunnan päätökset koskivat Kauppiaskatu 1 kiinteistöä ja Eskelin pysäköintilaitoksen myyntejä ilman tarjousmenettelyä. Kaupunginhallitus päätti 4.10.2007 § 599, että
Kauppiaskatu 1 kohteesta järjestetään tarjouskilpailu. Tämän jälkeen kiinteistölautakunnalle annettiin Tilalaitoksen valmistelema esitys niistä periaatteista, joilla rakennettuja
kohteita (kiinteistöjä) ja osakehuoneistoja myydään. Kiinteistölautakunta hyväksyi esityksen periaatteista 29.10.2007 § 650 ja esitti sitä kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.
Kaupunginhallitus hyväksyi rakennettujen kohteiden ja osakehuoneistojen myyntiä koskevat periaatteet 29.10.2007 § 650. Kaupunginhallituksen päätös selkeytti myös Kiinteistölaitoksen ja Tilalaitoksen välistä työnjakoa ja jatkovalmistelua kiinteistökohteiden myynnissä; Kiinteistölaitos vastaa koko kiinteistön (rakennukset + maapohja) myynnistä ja Tilalaitos ainoastaan rakennusten myynnistä silloin kun maapohja vuokrataan.
Kaupungin taloussuunnitelmakauden ja pitkän aikavälin investointisuunnitelmat
on laadittava sen perusteella, millä aikavälillä ja miten rahoitetaan kaupungin
omaisuuteen kohdistuva korjausvastuu. Kaupungin uusinvestoinneista päätettäessä on kiinnitettävä enemmän huomiota niiden käytön aikaisiin ylläpitokustannuksiin. Kaupungin investointivaltuudet suhteessa kaupungin talousarvion investointiosan toteutumiseen on selkiytettävä.
Kaupungin omaisuuden myynnistä saatavilla tuloilla on rahoitettu osittain kaupungin muita investointeja. Myyntitoiminnan merkitys kasvanee ja sen hallitsemiseksi on tullut tarpeeseen kaupunginhallituksen hyväksymät rakennettujen kohteiden ja osakehuoneistojen myyntiä koskevat periaatteet. Omaisuuden myyntitoiminnassa ja siihen liittyvien erilaisten sopimusten tekemisessä on tiedostettava, että kaupunki neuvottelu- ja sopimusosapuolena on silloinkin julkisen vallan
käyttäjä ja kunnan on silloin noudatettava muun muassa hallintolain vaatimuksia
tasapuolisuudesta ja yhdenvertaisesta kohtelusta.
Talouden seuranta
Kaupunginhallitus käsitteli 19.11.2007 § 708 vuoden 2007 talousarvion kolmatta toteutumisennustetta. Ennusteen mukaan kaupungin tilikauden tulokseksi oli muodostumassa
noin 32 M€ tappiota, mutta lopullisessa tilinpäätöksessä tilikauden tulos osoitti enää
3,7 M€ tappiota. Ennustetta parempi tulos johtui pääasiassa siitä, että lopullisessa tilinpäätöksessä verotuloja kertyi noin 8 M€ enemmän ja toimintamenoja oli yli 19 M€ vähemmän kuin mitä kolmannessa toteutumisennusteessa raportoitiin. Turun kaupungin tilikauden tulos olisi tilinpäätöksessä ollut noin 3,5 M€ parempi, jos investointiohjelmaan
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sisällytettyjen vuosikorjauksien kirjaustapaa olisi jatkettu samanlaisena kuin edellisinä
vuosina.
Turun kaupungin tilinpäätöksessä tilikauden alijäämäksi muodostui 8,9 M€, kun tilikauden 3,7 M€:n negatiivisen tilikauden tuloksen jälkeen oli otettu huomioon uudet investointivaraukset ja vanhojen investointivarauksien käytöt (tuloutukset). Kaupunginhallituksen
käsitellessä talousarvion kolmatta ennustetta, valmistelussa ei ollut raportoitu uusien investointivarauksien tekemisestä tai vanhojen investointivarauksien purkamisesta (tulouttamista).
Tilikauden tuloksen 28 M€:n ero talousarvion viimeisen toteutumisennusteen ja
lopullisen tilinpäätöksen välillä osoittaa, että kaupungin talouden seuranta ei ole
reaaliaikaista ja se ei anna todellista kuvaa kaupungin taloudellisesta tilanteesta.
Taloudellinen ennustettavuus ei parane talousarviovuoden edetessä, mistä johtuen toteutumisennusteilla ei ole todellista toiminnan ohjausvaikutusta, ja toteutumisennusteiden luotettavuus ja käytettävyys toiminnan johtamisessa on heikko.

2.4 Kaupungin palvelutuotanto; näkökulma lapset, nuoret, lapsiperheet
kaupungin toiminnan eräänä painopistealueena
2.4.1 Yhdyskuntasuunnittelu
Yhdyskuntasuunnittelun lähtökohdat ja väestötavoitteet
Turun kaupungin asunto- ja maankäyttöä varten on laadittu Yleiskaava 2020 (Kv
18.6.2001 § 208), Asunto- ja maankäyttöohjelma vuosille 2006 - 2010 (Kv 10.4.2006
§ 66) ja Maapolitiikan periaatteet 2006 (Kv 22.1.2007). Edellä mainittujen ohjausasiakirjojen on valmisteluvaiheessa raportoitu perustuvan valtuuston hyväksymiin Turkustrategiaan ja muihin osa-strategioihin. Yleiskaavalla on ollut tarkoitus esittää kehityksen
periaatteet ja osoittaa tarpeelliset alueet yksityiskohtaiselle kaavoitukselle (asemakaavoitukselle), muulle suunnittelulle sekä rakentamiselle ja muulle maankäytölle. Kaupunginvaltuuston hyväksymissä maapolitiikan periaatteissa on todettu, että Asunto- ja maankäyttöohjelma on tärkein väline eri strategioiden ja maapolitiikan toteuttamisessa.
Nykyisessä Asunto- ja maankäyttöohjelmassa on asetettu Turun kaupungin väestön kasvutavoitteet sekä Turku-strategian että Tilastokeskuksen ennusteiden pohjalta. Turun
yleiskaavan mukainen väestötavoite on 185.000 asukasta vuoteen 2020 mennessä, mikä tarkoittaa noin 670 henkilön vuosittaista väestönkasvua. Edellä mainitut ennusteet ja
niiden pohjalta Turulle asetettu 1.500 asukkaan väestökehitystavoite vuodessa on
osoittautunut erittäin ylimitoitetuksi, koska kaupungin väestölisäys on ollut yhteensä
462 asukasta kolmen viimeisen vuoden aikana (31.12.2004 – 31.12.2007).
Asunto- ja maankäyttöohjelmassa (AMO:ssa) on asetettu mittavat vuosittaiset asuntotuotantotavoitteet, joilla on pyritty tekemään mahdolliseksi toivottu väestönkasvu ja luomaan
”houkuttelevia asuinympäristöjä lapsiperheille ja nuorille aikuisille”. Ohjelman mukaan
vuonna 2007 tavoitteena oli saada valmiiksi yhteensä 1.200 uutta asuntoa, joista 250 kpl
omakotitaloja, 400 kpl pientaloasuntoja ja 550 kpl kerrostaloasuntoja. Asuntoja valmistui
vuonna yhteensä 905 asuntoa, joista pien- ja omakotitaloja oli noin 202 kpl ja kerrostaloasuntoja 642 kpl.
Jotta kyseiset AMO:n asuntotuotantotavoitteet käytännössä voisivat toteutua, tulisi kaavoitusohjelman mukaisesti saada kaavoitettua vuosittain yhteensä 145.000 kerrosm2,
josta 50.000 kerrosm2 on omakotitaloissa, 50.000 kerrosm2 pientaloissa ja 45.000 kerrosm2 kerrostaloissa. Asetetut kerrosneliömäärätavoitteet kaavoituksessa on saavutettu
kerros- ja pientalojen osalta. Näiden edellä mainittujen kerrosneliömäärätavoitteiden to32

teutumisella ei vielä ole ollut vaikutusta Turun väestökehitykseen (myöhemmin tässä kerrotuista syistä).
Omakotitalotonttien tarjontaan liittyvät tavoitteet suhteessa tonttien kysyntään
Omakotitalojen kerrosneliömäärätavoitetta ja luovutettujen tonttien määrätavoitetta (180
kpl) ei saavutettu vuonna 2007. Vuosina 2008 - 2010 on tavoitteeksi asetettu peräti 210
luovutettua omakotitalotonttia vuodessa. Asetettua tavoitetta on pidettävä mittavana verrattuna siihen, mitä 2000-luvulla on parhaimpina vuosina luovutettu omakotitalotontteja
(140 kpl 2004, 130 kpl 2005, 155 kpl 2006). Luovutettavien tonttien määrä on vaihdellut
2000-luvulla vuosittain 25 - 155 kpl välillä. Vuosittaiset suuret erot ovat olleet aikaisempina vuosina mahdollisia, koska Turun kaupungilla on ollut ns. tonttivarantoa. Tontteja on
ollut vuosittain sekä jatkuvasti valmiina tarjolla että saatu luovutuskuntoon kysyntää
enemmän. Joitakin tontteja on aina vuosittain myös palautunut takaisin kaupungille. Tällä
hetkellä tonttivaranto on pienentynyt aikaisempien vuosien suuren kysynnän myötä.
Tonttien kysyntä on kääntynyt laskuun vuoden 2007 aikana.
Omakotitalotonttien hakijoille on tehty asiakaskyselyjä vuodesta 2004 alkaen. Kyselyjen
perusteella suurin osa hakijoista toivoi talopakettia yli 1.000 m2 tontilla, jonka valintaan
vaikuttaa eniten alueen palvelut. Seuraavaksi tärkeimpinä kriteereinä olivat ympäristö ja
tontin hinta. Viimeisimmässä kyselyssä tuli erityisesti esille toiveet hyvästä rakennuspaikasta ilman paalutusta ja tonttien maaperätutkimuksia ennen tarjouskierroksia. Kaavoituksen toivottiin olevan luonnonmukaista ja väljää sekä sisältävän virkistysalueita. Tontteja toivottiin ylipäätään lisää eri puolilla kaupunkia. Asunto- ja maankäyttöohjelmassakin
on mainittu tavoitteeksi huolehtia tarjonnan monipuolisuudesta ja ”saada tarjolle riittävästi
tontteja kysynnän kasvattamiseksi”. Tonttitarjontaa on käytännössä ollut kahdella suunnalla; se on painottunut saarille ja kaupungin pohjoisiin alueisiin. Näin ollen asunto- ja
maankäyttöohjelman tavoitetta tonttitarjonnan monipuolisuudesta ja kysynnän
kasvattamisesta ei ole vielä saavutettu.
Kaupungin tonttituotantoon osallistuvat eri toimijat katsovat, että kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa tonttien kysyntään ovat rajalliset ja, että tonttien kysyntään vaikuttaa esimerkiksi yleinen talouskehitys. Kysynnän väheneminen näkyi vuonna 2007 sekä luovutettujen tonttien määrässä (60 kpl) että asiakaskyselyihin vastanneiden määrässä (25
kpl) vuoden 2008 alussa. Tonttituotantotavoitteita Turun väestöä kasvattavana tekijänä
on kyseenalaistettu, koska suurin osa tonttien hakijoista on jo ennestään turkulaisia. Tavoitteella voidaan pääasiassa ehkäistä poismuuttoa kaupungista.
AMO:n tavoite osoittaa 25 % omakotitalotonteista lapsiperheille toteutuu hyvin,
koska joka luovutuskierroksella (2 krt/v) kaupunki suuntaa osan tonteista erikseen lapsiperheille. Käytännössä ”vapailla” tarjouskierroksillakin suurin osa tontinsaajista on lapsiperheitä.
Kaavoituksen vaikutukset (tonttituotantotavoitteisiin)
Omakotitaloja koskevien tavoitteiden toteutumiseen vaikuttaa ajallisesti kaavojen lainvoimaisuus. Kaavoitustyön valmistumisen ja kaupungin hyväksymisen jälkeen saattaa
kestää useita vuosia ennen kuin kaavat saavat ns. lainvoiman eri valitus- ja oikeusprosessien jälkeen. Kaavan lainvoimaisuuden jälkeen on arvioitu vievän (esim. hankintojen
kilpailutus, kunnallistekniikan rakentaminen jne.) noin 2 - 4 v. ennen kuin kaupungilla on
valmiita luovutuskuntoisia omakotitalotontteja.
Vuonna 2007 asemakaavoja saatiin valmiiksi (hyväksyttiin) 27 kpl, joista yhdestä kaavasta valitettiin. Kaupungin asemakaavoitetun alueen pinta-ala kasvoi lähes 350 hehtaaria
(232 ha ilman virkistys- ja suoja-alueita (SV-alueita)) vuonna 2007. Vuonna 2006 asemakaavoitetun alueen pinta-ala kasvoi noin 90 hehtaaria (64 ha ilman SV-alueita) ja ase33

makaavoja hyväksyttiin 36 kpl. Vuosi 2006 oli poikkeuksellinen, sillä peräti yhdeksästä
kaavasta valitettiin. Valituksenalaisista kaavojen tuottama kerrosneliömäärä oli 737.000
k-m2.
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Kuva 7. Hyväksytyt /valituksenalaiset asemakaavat vuosina 2002 - 2007

Tonttituotantoprosessin toimivuuden kannalta ympäristö- ja kaavoitusviraston tavoitteet
asemakaavoitettujen kerrosneliömetrien toteutumisesta ei ole yhteensopiva Kiinteistölaitoksen luovutettujen tonttien lukumäärätavoitteen kanssa. Yhteensopimattomuus aiheutuu ajallisesta erosta, joka muodostuu kaavojen lainvoimaisuuden saavuttamisesta ja
alueiden vaatimasta infrastruktuurin rakentamisajasta. Ympäristö- ja kaavoitusviraston
tavoitteet on saavutettu, kun kaavat on luottamuselimissä lopullisesti hyväksytty. Kuitenkin kiinteistölaitoksen tonttituotantotavoitteet on saavutettu vasta sitten, kun tontit on lopullisesti luovutettu (kauppa tai vuokraus).
Jotta asetettuihin tonttituotantotavoitteisiin olisi käytännössä realistisia mahdollisuuksia,
se tarkoittaisi sitä, että kaupungilla pitäisi olla tulevalla suunnitelmakaudella 2008 - 2010
riittävästi lainvoimaisia kaavoja, joita rakentaa kunnallisteknisesti ja yleisten alueiden
osalta kuntoon. Vaikka kaupunki on panostanut viime vuosina asemakaavoitukseen
(esimerkiksi palkattu kolme kaavoitusarkkitehtiä syksyllä vuonna 2006), näkyvät vaikutukset tältä osin tonttituotantopuolella vasta tulevina vuosina. Jotta nykyiset pien- ja
omakotitalojen tonttituotantotavoitteet olisivat olleet saavutettavissa tällä suunnitelmakaudella, olisi tarvittavat kaavoitukselliset ratkaisut tullut tehdä 2 - 5 vuotta
sitten edellisellä valtuustokaudella.
Kaupungin asemakaavoitus on viime vuosina saavuttanut kerrosneliömetrikohtaiset tavoitteet ja valtakunnallisten tutkimusten mukaan asemakaavoitus on ollut varsin ripeää.
Kuitenkin tulevaisuudessa koko tonttituotannon kehitykseen ja asemakaavoitukseen osana tonttituotantoprosessia vaikuttavat kaksi tekijää: yleiskaavoitus ja riittävän suuret ja yhtenäiset raakamaa-alueet (raakamaavaranto). Joidenkin arvioiden
mukaan nykyinen yleiskaava ei enää kovin kauan tue asemakaavoitusta, koska se ei ole
riittävän täsmällinen. Nykyisen yleiskaavan riittävyydestä on kaupungin sisällä erilaisia
näkemyksiä, mutta vuonna 2006 hyväksytyssä asunto- ja maankäyttöohjelmassa on jo
maininta tarpeesta päivittää yleiskaava. Yhtä mieltä ollaan siitä, että yleiskaavoitukseen
ja yleiseen kaupunkisuunnitteluun ei tällä hetkellä ole riittävästi resursseja.
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on asetettu sitovia tavoitteita erityisesti yleiskaavoitukselle. Valtuustoryhmien väliseen sopimukseen perustuen oli vuodelle 2007 asetettu
tavoitteeksi kuusi erillistä osayleiskaavaa ja lisärahoituksena myönnettiin 300.000 € ”stra34

tegisen kaavoituksen tukemiseksi”. Lisärahoitus on käytetty neljän eri osayleiskaavan toteutukseen ostamalla ulkoa asiantuntijapalveluita (konsulttityötä). Ilman ulkopuolelta ostettuja palveluja ei nykyisillä omilla resursseilla asetetuista tavoitteista olisi selvitty, mutta
ostopalvelut ovat vaatineet ennakoitua enemmän oman henkilöstön voimavaroja ja osallistumista yksityisen tahon kaavoitustyöhön.
Ympäristö- ja kaavoitusviraston tekemien suuntaa-antavien arvioiden mukaan osayleiskaavat maksavat yleensä 200.000 - 300.000 €, johon on vielä lisättävä kaupungin oman
virkamiestyön osuus sekä mahdolliset ylimääräiset lisäselvitykset ja ylimääräisten vaihtoehtojen lisäselvittämisestä aiheutuvat kustannukset. Konsulttityön osuus on ollut tähän
mennessä esimerkiksi Hirvensalon osayleiskaavassa 140.000 € ja Lentokentän yleiskaavassa n. 70.000 € sekä lisäselvitysten osuus molemmissa kaavoissa n.
20.000 €/selvitys. Valmiin Skanssin osayleiskaavan kokonaiskustannuksista konsulttityön
osuus on 255.000€. Tällä hetkellä Turussa on vireillä seitsemän osayleiskaavaa4, joista
viisi tehdään Turun kaupungin omana työnä ja kaksi tehdään yhdessä ympäristökuntien
kanssa käyttäen konsulttityötä. Verrattuna yleiskaavatoimiston talousarviossa 2008 varattuihin määrärahoihin n. 533.000 € ja varattuun konsulttipalveluihin 70.000 € vireillä
olevien osayleiskaavojen määrä on mittava.
Ulkoa ostettaessa oman henkilöstön työpanosta on tarvittu esimerkiksi hankinnan kilpailutukseen, ulkopuolisen tuottajan valvontaan ja ohjaamiseen sekä kaupungin viranomaiskäytäntöjen selvittämiseen ulkopuolisille tuottajille. Vaikka kaavoitustyötä tehtäisiin
ostopalveluna, jäävät kaavoitukseen liittyvät viranomaistehtävät joka tapauksessa kaupungille.
Asunto- ja maankäyttöohjelmassa asetetuista mittavista tavoitteista huolimatta on talousarviossa asetettu tavoitteeksi tehdä esimerkiksi osayleiskaavoja ilman, että niiden toteuttamiseen olisi osoitettu resursseja. Tavoitteita asetettaessa tulee olla osoitettavissa
niiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit ja selvitettynä tavoitteiden vaikutus muihin kaupungin toimijoihin. Revisiotoimiston tekemien haastattelujen mukaan asunto- ja maankäyttöohjelman sitovuutta ja ohjelman toteuttamista heikentävät muun muassa se, että
erillisillä päätöksillä velvoitetaan tekemään perusteellisia selvityksiä vähän kerrosneliömetrejä tuottavista pienistä kaavoista. Kaupungin henkilöstövoimavarojen käytön kannalta on haitallista, jos suunnitteluvaraukset tai pienten vähämerkityksellisten kaavojen
tekeminen vaarantaa suurten asemakaavojen toteuttamisen. Haastattelujen perusteella
valtuuston hyväksymän asunto- ja maakäyttöohjelman suuria linjauksia ja tavoitteita tulisi
tukea johdonmukaisesti kaikilla päätöksenteon tasoilla. Päätöksiä tehtäessä on keskityttävä priorisoimaan ja huolehtimaan riittävistä toimintaedellytyksistä.
Asunto- ja maankäyttöohjelman päivittämistä valmistellaan kaupungissa. Päivitetyssä
asunto- ja maankäyttöohjelmassa kaavoitusohjelma tuottaisi vuosina 2008 - 2012 yhteensä 3 milj. k-m2, josta asuntotuotannon osuus olisi 1,4 milj. k-m2.
Tonttituotannon kehittäminen
Tällä hetkellä kaupungilla ei ole riittävästi koottua tietoa, minkä perusteella arvioida todennäköistä tonttien luovutusajankohtaa. Tonttituotantoon osallistuvien kaupungin eri
toimijoiden tulisi kyetä suunnittelemaan ja seuraamaan kaavojen yhdyskuntarakentamisen ajallista etenemistä. Ympäristötoimessa on jo muutaman vuoden ajan selvitetty ns.
strategisten kaavojen osalta niitä tekijöitä, jotka ovat ajallisesti vaikuttaneet alueiden ra4

1) Maaria -Ilmarinen osayleiskaava Taston alue (kaavatunnus 14/2007) konsulttityö, yhdessä Liedon kanssa, 2)
Hirvensalon osayleiskaavan tarkistus eli Hirvensalon täydennysosayleiskaava (13/2007) omana työnä, 3) Linnakaupungin osayleiskaava, Patterihaka, Kanavaniemi (11/2007) omana työnä / asemakaavatoimisto, 4) Lentoaseman ja sen ympäristön osayleiskaava (4/2007) konsulttityö, yhdessä Ruskon kanssa, 5) Ratapiha- alueen
osayleiskaava ( 25/2005), omana työnä asemakaavatoimisto, 6) Keskustan osayleiskaava (58/2002), omana
työnä, 7) Satava – Kakskerran osayleiskaava (4872001).
Lisäksi vireillä yleiskaava, viherkaava (42/2005), joka tehdään kaupungin omana työnä.
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kentamiseen kaavan lainvoimaisuuden saavuttamisen jälkeen. Tehdyn selvityksen mukaan yhtä yksittäistä syytä ei ole ollut osoitettavissa, vaan viivästymiset ovat johtuneet
useista eri syistä. Tarpeita on esiintynyt tiedonkulun kehittämisessä ja eri tahojen työn
limittämisessä ja yhteensovittamisessa. Näiden asioiden parantamiseksi kaupungissa
valmistellaan ns. ProConsept-projektinhallintaohjelmiston käyttöönottoa.
Maankäyttösopimukset ja suunnitteluvaraukset
Asunto- ja maankäyttöohjelmaa laadittaessa oli lähtökohtana, että kaupungin kaavoituksessa saavutettaisiin mahdollisimman laaja kattavuus käyttämällä sekä omia että yksityisiä resursseja hyväksi. Kaupungin omat kaavoitusresurssit olisi keskitetty asunto- ja
maankäyttöohjelmassa määritellyn kaavoitusohjelman (asemakaavojen) toteuttamiseen.
Yksityisten ”lisäresurssit” olisi suunnattu kaavoitusohjelman ulkopuolisille alueilla muun
muassa tekemällä maankäyttösopimuksia ja myöntämällä suunnitteluvarauksia.
Asunto- ja maankäyttöohjelman mukaan suunnitteluvarausjärjestelmällä oli tarkoitus tukea eri asumismuotojen kehittämistä. Maapolitiikan periaatteissa on todettu, että suunnitteluvarausmenettely on poikkeuksellinen menettely kaupungin omistaman kiinteistöomaisuuden kehittämiseksi. Suunnitteluvarausmenettely on tarkoitettu ensisijaisesti elinkeinotoiminnan hankkeille, mutta suunnitteluvaraus voidaan myöntää myös asuntorakentamishankkeille.
Revisiotoimiston tekemien haastattelujen mukaan suunnitteluvaraukset eivät ole tuoneet
toivottua innovatiivisuutta asuntorakentamiseen ja järjestelmää on toisinaan yritetty käyttää vääriin tarkoituksiin. Suunnitteluvarausjärjestelmän alkuperäisenä tarkoituksena oli
vastata ensisijaisesti elinkeinoelämän tarpeisiin ja luoda uutta innovatiivisuutta. Tästä
syystä suunnitteluvarausjärjestelmän alkuperäisen tarkoituksen vastaisesti varauksia ei
tulisi myöntää sellaiseen perinteiseen asuntorakentamiseen, joka olisi yhtä helposti hoidettavissa normaalilla kaavamenettelyllä. Suunnitteluvarausjärjestelmä on myös aiheuttanut oletettua enemmän lisätyötä kaupungin sisällä, vaikka maapolitiikan periaatteiden
mukaan varauksen saajalta edellytetään merkittävää suunnittelupanosta, sitoutumista
asemakaavoituksen edellyttämiin selvityksiin ja vaihtoehtojen tutkimisiin. Varausten hakijat eivät myöskään ole aina ymmärtäneet em. varauksen ehtojen vaikutusta ja sitä, että
varauksen myöntäminen ei sido kaupunkia tiettyihin kaavoituksellisiin ratkaisuihin.
Vuonna 2007 kiinteistölautakunta käsitteli 23 suunnitteluvarausanomusta, joista 16 kpl
koski asuinrakentamista. Asuinrakentamista koskevista anomuksista hyväksyttiin kuudelle hakijalle suunnitteluvaraus ja yksi suunnitteluvaraus johti asemakaavaluonnoksen hyväksymiseen vuoden 2007 aikana.
Uusien alueiden yhdyskuntarakentaminen vs. nykyisen yhdyskuntarakenteen ylläpitäminen
Taloudellisesti edullisinta on kaavoittaa mahdollisimman laajoja ja yhtenäisiä kaavaalueita ja mahdollisimman paljon kerrosneliömetrejä tuottavia kerrostalokaavoja. Tästä
syystä yhdyskuntataloudellisesti ja esimerkiksi taloudellisesti kannattavien julkisten liikennejärjestelyjen ja palvelujen järjestämisen vuoksi olisi tarkoituksenmukaista edistää
tiivistä yhdyskuntarakennetta ja täydennysrakentamista. Kaikkein kalleinta yhdyskuntataloudellisesti on ja vähiten kerrosneliömetrejä tuottaa kaupungin reuna-alueilla sijaitsevat
omakotitaloalueet. Uusille alueille infrastruktuurin rakentamisen on arvioitu vievän noin
10 vuotta ennen kuin alue on kokonaan valmis. Lisäksi palveluiden ja julkisen liikennöinnin saaminen uusille alueille vaatii tiettyä väestömäärää ollakseen kannattavaa. Tiivis
yhdyskuntarakentaminen olisi kaupungin kestävän kehityksen ohjelman ja asunto- ja
maankäyttöohjelman mukaista.
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Tavoite tiiviistä yhdyskuntarakenteesta on hankalasti sovitettavissa yhteen AMO:n tavoitteeseen kiinnittää huomiota alueiden rakentamisessa lasten ja nuorten kannalta etenkin
liikkumisvapauteen, ympäristön monipuolisuuteen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen.
Asetetut kerrosneliömetritavoitteet ja pyrkimykset tehokkaaseen ja tiiviiseen yhdyskuntarakentamiseen puoltavat kerrostaloasuntoja, mutta epäselväksi jää, tuottaako nykyinen
kerrostaloasuntotuotanto lapsiperheille varteenotettavia perheasuntoja. Kaupunki ei ole
kerännyt tietoa esimerkiksi lapsiperheiden asuntotarpeesta, koska kaavoitusta ja rakentamista ohjaa pääasiassa kysyntä markkinoilla. Asuntoja kaavoitetaan ja rakennetaan
kysynnän mukaan ja kysyntää keskusta-alueella on enemmän pienemmistä kerrostaloasunnoista kuin varsinaisista perheasunnoista.
Kun kaupungissa ei ole tehty ennen maanhankintaa ja kaavoitusta tutkimuksia maaperän
soveltuvuudesta rakentamiseen eikä tehty riittävän tarkkoja kaavataloudellisia laskelmia,
on jälkikäteen arvioiden uusien alueiden infrastruktuurin rakentaminen tullut arvioitua kalliimmaksi. Esimerkiksi Satava - Kakskerran yhdyskuntarakentamisen on arvioitu maksavan jopa 140 M€ enemmän kuin vastaavan alueen rakentaminen mantereella. Yhdyskuntarakentamiseen osallistuvat eri tahot ovat tehneet satunnaisesti erilaisia laskelmia
rakentamisen kustannuksista. Erilaisilla laskelmien (ohjelmien) taustaoletuksilla on saatu
erilaisia kustannusarvioita, jotka ovat osoittautuneet alimitoitetuiksi. Yhdyskunta-alueiden
(kaavojen) suunnittelu- ja hyväksymisvaiheessakaan ei ole tehty laskelmia tai arvioita siitä, mitä uusien alueiden ylläpito tulevaisuudessa tulee maksamaan (ns. elinkaarilaskelmat). Tulevaisuudessa tulee kiinnittää huomiota myös siihen, ettei kaupunki suunnittele
ja rakenna sellaista ympäristöä, jota ei ole varaa ylläpitää kohtuullisin ja järkevin kustannuksin. Koska uusien alueiden yhdyskuntarakentaminen on osoittautunut oletettua kalliimmaksi, se on vähentänyt kaupungin resursseja muiden yleisten alueiden ylläpidosta.
Revisiotoimiston tekemien haastattelujen mukaan asuntojen tuotannon tehostamiseksi
asemakaavoitus ja infrastruktuurin rakentamissuunnitelmat on tarkoituksenmukaista olla
valmiina riippumatta suhdannevaihteluista, mutta varsinaiseen rakentamiseen kannattaa
ryhtyä kysynnän mukaan.
Maankäyttö ja -hankinta
Kaupungin yleiskaava antaa päälinjat maankäytölle ja -hankinnalle. Asunto- ja maankäyttöohjelmassa on täsmällisemmin määritelty lähiajan maankäytöllisiä tarpeita. Asunto- ja
maankäyttöohjelmassa on määritelty kahdeksan maanhankinnan painopistealuetta, jotka
sijoittuvat Hirvensaloon ja Ohitustien yläpuoliseen pohjoisiin osiin (pohjoinen Yli-Maaria,
Saramäki - Paimala, Haihu - Tasto, Lentokenttä - Moisio).
Kaupungin tavoitteena on mahdollisimman yhtenäisen ja laajan raakamaavarannon
hankkiminen, koska kaavoittaminen on edullisempaa kaupungin omalle maalle. Tästä
syystä kaupunki on pyrkinyt neuvottelemaan laajoista maa-alueista isojen yksityisten
maanomistajien kanssa. Laajojen alueiden kaavoittaminen on myös edullisempaa kuin
pienten haja-alueiden. Maan hankintaan vaikuttaa myös, miten hyvin hankittavaksi suunniteltu alue sijoittuu kaupungin muuhun yhdyskuntarakenteeseen eli nykyisiin pääliikenneväyliin ja palveluihin. Alueen sijainti suhteessa olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen vaikuttaa myös kaavoituksen kustannuksiin.
Asunto- ja maankäyttöohjelmassa on asetettu tavoitteeksi raakamaavarannon lisääminen, mutta kaavoittajan näkemyksen mukaan kaupungilla ei ole tarpeeksi raakamaata
kaavoituksen tarpeita varten. Maavarantoa on tällä hetkellä Maarian altaan molemmin
puolin. Sen sijaan Hirvensalo maanhankinnan painopistealueena on tällä hetkellä haasteellisin, sillä siellä kaupunkia kiinnostavat maa-alueet ovat saatavissa ainoastaan tekemällä maankäyttösopimuksia pienmaanomistajien kanssa.
Hirvensalon valikoituminen aikanaan maanhankinnan painopistealueeksi yksistään kaupungin yhtenäisen maaomistuksen perusteella osoittautuu tällä hetkellä riittämättömäksi
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syyksi. Hirvensalo sijaitsee kaukana suhteessa nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen, liikennejärjestelyihin ja palveluihin. Kaupungin hankkiessa maa-alueita ei ole tehty eikä
tehdä tällä hetkelläkään maaperätutkimuksia. Maanhankintavaiheessa ei myöskään ole
vielä tarkkaan tiedossa, mihin käyttötarkoitukseen hankittava maa-alue tulee.
Jotta nykyiset kaupungin omistamat maa-alueet vastaisivat tällä hetkellä kaavoittajan tarvetta, olisi tarvittavat maanhankintatoimenpiteet pitänyt tehdä useita vuosia
aikaisemmin. Tästä syystä olisi suunniteltava ja linjattava pitkälle tulevaisuuteen tulevia
maanhankinnan tarpeita, jotta kaupungin olisi mahdollista kohtuullisella hinnalla lisätä
raakamaavarantoa ja maavaranto vastaisi kaupungin tarpeita. Raakamaan hankinnassa
on korostunut pitkäjänteinen ja vapaaehtoisuuteen perustuva maanhankinta. Turun kaupunki on pyrkinyt hankkimaan maata kaavoittajan tarpeisiin vapaaehtoisilla kaupoilla ja
maankäyttösopimuksilla. Maankäyttösopimuksilla saadaan yksityisten maa-alueita kaavoitettua, mutta niiden alueiden rakentuminen on ollut hitaampaa kuin kaupungin omistamien alueiden. Maankäyttösopimusneuvottelut sitovat myös resursseja, mikäli tietyllä
alueella joudutaan neuvottelemaan usean maanomistajan kanssa. Lunastuksia ja etuosto-oikeutta ei ole juurikaan käytetty maanhankinnassa huolimatta siitä, että asunto- ja
maankäyttöohjelmassa on tavoitteena käyttää ”strategisessa maanhankinnassa kaikki
tarvittavat keinot vapaaehtoisesta kaupasta, etu-ostoon ja lunastukseen”.

Maan ostot ja myynnit 1999 - 2007

M€

Ha

20

180
170

18

160
150

16

140
130

14

120
110

12

100
10

90
80

8

70
60

6

50
40

4

30
20

2

10
0
1999

2000*

Ostot M€

2001*
Myynnit M€

2002*

2003*

Ostot ha **

2004*
Myynnit ha **

0
2005*
2006*
2007*
* Rakennukset mukana
** Ruissalo ei ole mukana v.2006

Kuva 8. Turun kaupungin maanhankinta (kiinteistöjen) ostot ja myynnit euromääräisinä sekä hehtaareina vuosina 1999 - 2007.

Ostot M€
Myynnit M€
Ostot ha **
Myynnit ha **

1999
1,1
5,0
25,2

2000*
11,5
7,5
54,4

2001*
9,9
11,9
32,0

2002*
4,9
19,3
65,5

2003*
5,5
8,2
73,9

2004*
3,8
11,4
43,7

2005*
7,1
8,8
42,6

2006*
10,9
15,1
130,5

2007*
7,3
11,3
173,1

41,8

39,5

54,1

121,5

57,1

55,1

21

47

33,4

Taulukko 12. Turun kaupungin maanhankinta (kiinteistöjen) ostot ja myynnit euromääräisinä sekä hehtaareina
vuosina 1999 - 2007.
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2.4.2 Kouluverkkouudistus
Opetustoimen vuonna 2007 laatima kouluverkkoselvitys sekä kaupunginvaltuuston lokakuussa 2007 tekemä päätös kouluverkkouudistuksesta ovat jatkoa kouluverkkovalmistelulle, jonka aikaisemmat toteutusvaiheet ja päätökset liittyvät vuoden 2005 kouluverkkoselvityksen hyväksymisen ohessa tehtyihin linjauksiin (kaupunginvaltuusto
12.12.2005) sekä vuoden 2006 Turun pohjoisen alueen kouluverkon tarkastamiseen
(kaupunginhallitus 19.6.2006). Kouluverkkoa koskevia selvityksiä ja valmisteluja on tehty
aiemmin vuosituhannen vaihteessa sekä 1990-luvun lopussa.
Kouluverkkouudistuksen tuloksena on päätetty useiden koulujen hallinnollisesta
yhdistämisestä tai lakkauttamisesta vuosien 2006 - 2010 aikana. Kouluverkossa
tehtäviä muutoksia on perusteltu etenkin koulujen toiminnallisten edellytysten parantumisella.
Liitteessä 5 on esitetty yksityiskohtaisesti kouluverkkovalmistelun vaiheet ja päätökset
vuosina 2005 - 2008.
Vuoden 2005 kouluverkkoselvitys
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.11.2004 vuoden 2005 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2005 - 2007. Opetuslautakunnan tuloskortteihin sisältyi yhtenä arviointikriteerinä kouluverkon tarkistaminen. Turun kouluverkon tarkistaminen on osa kaupungin
laajempaa palvelurakenneuudistusta, jonka tavoitteena on, että palveluiden tuottamisessa pystytään entistä paremmin ottamaan huomioon väestörakenteen muutokset, tilojen
käytön tehostamisen tarve sekä henkilö- ja muiden resurssien joustavamman käytön
mahdollisuus.
Opetuspalvelukeskukselle annettiin helmikuussa 2005 tehtäväksi laatia kouluverkon tarkistamista koskeva selvitys. Lokakuussa 2005 valmistuneessa kouluverkkoselvityksessä
käsiteltiin laajasti mahdollisuuksia lakkauttaa tai yhdistää kouluja hallinnollisesti kaupungin eri alueilla.
Kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa 2005 hyväksyä opetuslautakunnan esityksen
pohjalta Turun kouluverkon tarkistamisen. Kaupunginvaltuuston päätös merkitsi 11 koulun osalta joko lakkauttamista tai koulun toimintojen siirtämistä toisen koulun yhteyteen
vuosien 2006 - 2009 aikana. Samassa yhteydessä kaupunginvaltuusto teki periaatepäätöksen uuden koulun rakentamisesta Paattisille.
Turun pohjoisen alueen kouluverkon tarkistaminen vuonna 2006
Kaupunginvaltuuston joulukuussa 2005 tekemässä kouluverkkopäätöksessä opetuslautakunta velvoitettiin edelleen laatimaan tarkempi selvitys Turun pohjoisen alueen kouluverkon kehittämisestä vuoden 2006 loppuun mennessä. Kaupunginvaltuuston päätöksen
lisäksi kaupunginhallitus linjasi omalta osaltaan laadittavan selvityksen lähtökohtia ja
valmistelun aikataulua.
Opetuspalvelukeskuksen opetus- ja koulupalvelujen toimintayksikön laatima Turun pohjoisten alueiden kouluverkkoa koskeva selvitys valmistui toukokuun alussa 2006. Selvityksessä käsiteltiin laajasti koulujen eri tilaratkaisuja ja mahdollisia sijoituspaikkoja.
Opetuslautakunta käsitteli Turun pohjoisen alueen kouluverkon tarkistamista kokouksessaan 31.5.2006 ja se päätyi esittämään kaupunginhallitukselle kahden uuden koulun rakentamista (Yli-Maarian ja Paattisten koulut). Kaupunginhallitus hyväksyi opetuslautakunnan laatimat esitykset kokouksessaan kesäkuussa. Opetuslautakunta päätti lisäksi,
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että Kärsämäen ja Paimalan koulujen toiminta tultaisiin lakkauttamaan itsenäisinä kouluina.
Vuoden lopulla kaupunginvaltuusto käsitteli opetustoimen johtosäännön muuttamista
Pernon lukion sekä Pernon ja Pansion koulujen osalta. Pernon lukion toiminta päätettiin
lakkauttaa vuotta aikaisemmin kuin mitä oli aiemmin päätetty (Kv 12.12.2005). Pernon
koulun osalta toimintojen yhdistämistä Pansion kouluun aikaistettiin samassa yhteydessä
kahdella vuodella.
Kouluverkkovalmistelu vuonna 2007
Kaupunginhallituksen talousarviotavoitteeksi on vuonna 2007 kouluverkkouudistuksen
osalta asetettu, että kouluverkoston osalta tehdyt päätökset etenevät aikataulussaan.
Opetuslautakunnan osalta vuoden 2007 aikana toteutettavaksi kehittämishankkeeksi on
asetettu, että lukioverkkouudistuksen myötä osasta koulutiloja luovutaan ja hallintoa karsitaan. Suunnitelmat kustannusvaikutuksineen tulee tuoda päätöksentekoon vuoden
2007 aikana.
Opetuslautakunnan osalta valtuustoryhmien välisessä sopimuksessa tavoitteena on mainittu (toimenpide 91), että opetustoimen organisaatiota kehitetään, johtamisjärjestelmää
ja johtamista uudistetaan sekä toteutetaan kouluverkkotarkastelu syksyllä 2005. Opetuslautakunta käsitteli valtuustoryhmien välisen sopimuksen toteutumista kokouksessaan
helmikuussa 2008. Lautakunta totesi, että sille asetetut tavoitteet ovat toteutuneet varsin
hyvin. Kouluverkon osalta todettiin, että kouluverkkoselvitykset on hyväksytty kaupunginvaltuustossa joulukuussa 2005 ja lokakuussa 2007.
Kaupunginvaltuuston 22.1.2007 hyväksymässä palvelustrategiassa on kirjattu, että opetustoimen osalta jatkuva palveluverkon tarkastelu tulee tehdä oppilasmäärien muutoksia
mukaillen ja että tilojen yhteiskäyttöä muiden hallintokuntien kanssa on tehostettava.
Suomenkielisen opetustoimen johtaja asetti kesäkuussa 2006 työryhmän tarkastelemaan
lukioverkkoa. Samassa yhteydessä työryhmän tuli selvittää Turun iltalukion tilatarpeet
sekä vuosiluokille 7-9 opetusta antavien peruskoulujen tilanne. Lukio- ja perusopetusverkkotyöryhmän selvitys valmistui maaliskuussa 2007.
Kouluverkkotarkastelussa on huomioitu sekä perusopetuksen että lukioiden osalta kansallisella tasolla tehdyt kehityslinjaukset. Peruskoulun osalta kouluverkon tarkistamiseen
liittyvät asutuksen painopisteen muuttuminen Turussa, oppilasmäärien väheneminen sekä perusopetuksen yhtenäisyyden korostaminen. Lukio-opetuksen osalta tarpeet kouluverkon muutoksiin liittyvät peruskoulun päättävien oppilaiden määrän vähentymiseen tulevina vuosina, toisen asteen ammatillisen koulutuksen suosion lisääntymiseen sekä lukiokoulutuksen opetussuunnitelmalliseen eriytymiseen peruskoulusta.
Turun koulujen kokonaisoppilasmäärä oli vuonna 2007 18.648 oppilasta. Syksyllä 2007
suomenkielisissä alakouluissa oli 7.362 oppilasta, suomenkielisissä yläkouluissa 4.059 ja
suomenkielisissä lukioissa oppilaita oli 3.277.
Työryhmän mukaan perusopetuksen päättävien oppilaiden määrä on Turussa ja koko
maassa kääntynyt laskuun. Työryhmä tuo esiin myös opetusministeriön arvion, jonka
mukaan peruskouluikäisten määrä laskee valtakunnallisesti vuosina 2005 - 2015 yhdeksällä prosentilla. Samalla aikavälillä lukioikäisten määrä laskee seitsemällä prosentilla.
Kun vuonna 2007 lukio- ja perusopetusverkkotyöryhmän laatiman arvion perusteella turkulaisissa kouluissa perusopetuksen päättää 1.420 oppilasta, laskee perusopetuksen
päättäneiden määrä vuonna 2015 1.210 oppilaaseen. Lukioon siirtyvien turkulaisten ikäluokan on arvioitu pienenevän noin 160:llä seuraavan kymmenen vuoden aikana.
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Opetustoimen laatiman ennusteen mukaan oppilasmäärät laskevat vuoteen 2010 mennessä suomenkielisten alakoulujen osalta 464 oppilaalla. Yläkoulujen osalta oppilasmäärät laskevat 169 oppilaalla. Suomenkielisissä lukioissa oppilasmäärä laskee vuoteen
2010 mennessä 91 oppilaalla.

Suomenkieliset
alakoulut
Suomenkieliset
yläkoulut
Suomenkielinen
erityisopetus
Suomenkieliset
lukiot
Ruotsinkieliset
yhteensä

2000

2004
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2007
7.362

2008
arvio
7.171

2009
arvio
7.040

2010
arvio
6.898

8.404

8.015

7.768

7.565

4.025

4.183

4.120

4.104

4.059

4.020

3.975

3.890

943

1.124

1.113

1.162

1.131

1.106

1.103

1.083

3.526

3.436

3.408

3.341

3.277

3.221

3.186

3.186

1.334

1.480

1.511

1.518

1.511

1.485

1.495

1.489

Kuva 9. Oppilasmäärien kehitys vuosina 2000 - 2010
Lähde: Opetuspalvelukeskus

Lukio- ja perusopetusverkkotyöryhmän oppilasmääräarvio perustuu olettamukseen, ettei
Turun kaupungin kokonaisväkiluku kasva seuraavien 7-8 vuoden aikana. Arvion mukaan
muutamilla alueilla väkiluku tulee lisääntymään (Hirvensalo, Skanssi ja Yli-Maaria), mutta
useimmilla alueilla väestö vanhenee ja samalla myös lasten ja nuorten määrä vähenee.
Oppilasmäärien vähentymisen arvioidaan olevan huomattavaa niin perus- kuin lukio-opetuksessa tulevien vuosien aikana. Jotta Turku pystyy houkuttelemaan kuntaan lisää asukkaita (etenkin lapsiperheitä) tulee kaupungin kyetä varmistamaan,
että se pystyy tarjoamaan laadukkaita opetuspalveluita kaupungin eri alueilla.
Opetuslautakunta käsitteli kouluverkkoselvitystä kokouksessaan kesäkuussa 2007. Opetuslautakunta päätti, että koulujen yhdistämisiä tai lakkauttamisia tultaisiin edelleen jatkamaan. Opetuslautakunnan päätökseen sisältyi ehdotus Paattisten koulun perustamisesta. Lautakunta totesi samalla, että perusopetuksen ja lukioverkon tarkistamisella pyritään ensisijaisesti saavuttamaan toiminnallisia etuja. Opetustoimen laskelmien mukaan
uudelleen kohdennettavaa rahaa olisi odotettavissa yhteensä noin 2 M€, jos koko sen
esittämä kouluverkkomuutos toteutuisi.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 8.10.2007 kokouksessaan opetustoimen laatiman Kouluverkko 2007 -raportin erikseen nimettyjen koulujen osalta. Kaupunginvaltuusto päätti
vuosille 2008 - 2010 ajoittuvista toimenpiteistä, jotka merkitsivät Uittamon ja Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lakkauttamista, Luolavuoren ja Vuorelan koulujen hallinnollista
yhdistämistä, Paattisten koulun perustamista. Lisäksi päätettiin Kastun lukion ja Turun
Suomalaisen Yhteiskoulun lukion yhdistämisestä.
Turussa on tehty useita kouluverkkoselvityksiä tai erillisiä kouluverkkoa koskevia
osaselvityksiä 2000-luvun alkupuolella. Viimeisin selvitys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa lokakuussa 2007. Kouluverkon tarkistamisen tavoitteet on sidottu
oppilasmäärien kehitykseen (opetustoimen oma tavoite), tilojen käytön tehostamiseen sekä hallinnon karsimiseen. Yleisesti voidaan todeta, ettei kouluverkkouudistukselle ole asetettu selkeitä mitattavia taloudellisia tavoitteita valmistelun eri vaiheissa.
Opetuslautakunnan vuoden 2007 aikana toteutettavaksi kehittämishankkeeksi on
talousarviossa asetettu, että ”lukioverkkouudistuksen myötä osasta koulutiloja
luovutaan ja hallintoa karsitaan. Suunnitelmat kustannusvaikutuksineen tulee tuoda päätöksentekoon vuoden 2007 aikana”. Hallintoa on kyseisenä vuonna karsittu
lakkauttamalla Kärsämäen, Paimalan, Pernon ja Särkilahden koulut sekä Pernon
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lukio. Toiminnan aloitti uusi Pansion yhtenäiskoulu. Vuonna 2007 opetustoimi on
luopunut Särkilahden koulukiinteistöstä.
Kouluverkkovalmistelun tilanne keväällä 2008
Kouluverkkoon liittyviä asioita on käsitelty edelleen niin kaupunginvaltuustossa, kaupunginhallituksessa kuin opetuslautakunnassakin alkuvuoden 2008 aikana.
Kaupunginvaltuusto käsitteli maaliskuisessa kokouksessaan opetustoimen johtosäännön
31 §:n muuttamista. Johtosäännön muuttaminen merkitsisi, että johtosäännössä lueteltaisiin vain perusopetusta antavat koulut ja että kouluyksiköistä päättäminen kuuluisi
opetuslautakunnan jaostojen toimivaltaan. Asia palautettiin uudelleen valmisteluun.
Kaupunginhallitus käsitteli toukokuussa osaltaan opetustoimen johtosäännön 31 §:n
muuttamista sekä Kärsämäen ja Paimalan kouluyksiköiden toiminnan jatkamista toistaiseksi. Asiat päätettiin palauttaa uudelleen valmisteluun.
Samassa kokouksessa kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä opetuslautakunnan vuoden 2008 talousarvioon Paimalan ja Kärsämäen kouluyksiköiden käyttökustannuksia varten sekä kouluyksiköiden käyttökustannusten huomioimista vuoden 2009 talousarvion valmistelussa.
Opetuslautakunta hyväksyi kokouksessaan toukokuun alussa opetuspalvelukeskuksen
laatiman ehdotuksen opetustoimen koulurakennusinvestoinneiksi 2009 talousarvioon ja
vuosien 2010 - 2011 taloussuunnitelmaan sekä edelleen vuosille 2012 - 2018. Päätökseen sisältyy, että opetustoimen tulee edelleen selvittää mahdollisuutta säilyttää Pansion
koulutalo (Pernontie 29) opetuskäytössä. Tarkastuslautakunnan saamien tietojen mukaan Pansion koulun tilanne ei mahdollista lisärakentamista.
Eräiden koulujen osalta kouluverkkouudistuksen eri vaiheissa on vuosina 2005 - 2008
tehty ratkaisuja, jotka ovat muuttaneet jo tehtyä päätöstä tai päätös on kumottu. Esimerkiksi Kärsämäen ja Paimalan koulujen toiminta itsenäisinä kouluna on lakkautettu
1.8.2007 lähtien. Opetustoimintaa Kärsämäen ja Paimalan koulukiinteistössä on päätetty
jatkaa 31.7.2008 asti. Kaupunginhallituksen 5.5.2008 esittelytekstissä tuodaan esiin keskustelu, jossa ehdotetaan näiden kouluyksiköiden toiminnan jatkamista vielä heinäkuun
2008 jälkeen.
Kaupunginvaltuusto käsitteli opetustoimen johtosäännön muuttamista kokouksessaan
19.5.2008. Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa joulukuussa 2005 tekemäänsä kouluverkkopäätöstä Kärsämäen ja Paimalan kouluyksiköiden osalta siten, että opetus niissä tulee
jatkumaan toistaiseksi.
Kaupunginvaltuusto päätti samalla muuttaa opetustoimen johtosäännön 31 § opetuslautakunnan esityksen mukaiseksi. Päätös merkitsi, että opetustoimen johtosäännössä luetellaan vain perusopetusta antavat koulut. Erillisistä kouluyksiköistä päättäminen siirtyi
opetuslautakunnan jaostoille. Valtuuston päätöksen mukaan muutos johtosääntöön tulee
voimaan elokuun alussa 2008 kuitenkin siten, että opetuslautakunnan suomenkielinen
jaosto voi päättää Kärsämäen ja Paimalan yksiköiden lakkauttamisesta aikaisintaan elokuun alussa 2010.
Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan tulevissa kouluverkkoratkaisuissa tulee varmistaa asukaslähtöiset tarpeet kouluverkon osalta sekä ottaa huomioon Turussa tapahtuvat alueelliset muutokset väestökehityksessä.
Kouluverkkoon liittyvät muutokset tulee valmistella pitkäjänteisesti siten, että valtuuston päättämät toimenpiteet voidaan toteuttaa päätösten mukaisesti. Kouluverkkoa koskevien päätösten toimeenpanolle on varattava riittävä aika ja päätök42

siin on sitouduttava. Lapsiperheiden tulee saada ajoissa tieto koulunkäyntiin liittyvistä asioista.

2.4.3 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden peruspalvelut ja vapaa-ajan palvelut
Kaupunginhallituksen asiakkuuden hallinta ja palvelukyky -näkökulmaan liittyviä kriittisiä
menestystekijöitä vuonna 2007 olivat
- lasten, nuorten ja lapsiperheiden aseman kehittäminen ja
- terveyden ja esteettömyyden edistäminen sekä elämänhallinnan ja oman aktiivisuuden tukeminen.
Lapsia, nuoria ja lapsiperheitä koskevia kaupungintasoisia tavoitteita oli asetettu
kaupunginhallitukselle melko vähän. Kaupunginhallituksen tavoitetasona vuodelle
2009 on, että lapsiperheiden palvelut ovat seudullisesti ja valtakunnallisesti vetovoimaisia. Tavoitetasona vuodelle 2007 oli lapsiperheiden palveluiden kehittäminen. Toteutumisselvityksessä todetaan, että palvelustrategia, jossa lapsiperheiden palvelukokonaisuus on määritetty, on hyväksytty valtuustossa 22.1.2007. Palvelustrategian
hyväksymisen yhteydessä ei sen toteuttamisvastuusta tai toteutumisen raportoinnista tehty päätöstä. Tämä on johtanut siihen, että palvelustrategian hyväksymisen
jälkeen ei palvelustrategian toteuttamiseen liittyvistä toimenpiteistä ole kokonaisuutena raportoitu kaupunginhallitukselle tai kaupunginvaltuustolle.
Kaupunginhallituksen 29.1.2007 tekemän palvelustrategian täytäntöönpanopäätöksen
mukaan palvelustrategian hyväksymisestä lähetetään ilmoitus lautakunnille ja erillisille virastoille ja laitoksille. Päätöksen muusta täytäntöönpanosta päätetään erillisen valmistelun pohjalta erikseen. Tällaista palvelustrategian täytäntöönpanoa koskevaa esitystä
ei ole edelleenkään tuotu kaupunginhallitukselle (toukokuuhun 2008 mennessä).
Ainoastaan kiinteistölautakunnalle on lautakunnan pyynnöstä valmisteltu selvitys siitä,
mitä palvelustrategia merkitsee kiinteistölautakunnalle Kiinteistölaitoksen ja Tilalaitoksen
kannalta. Muut lautakunnat ovat ainoastaan merkinneet palvelustrategian tiedokseen.
Palvelustrategiassa mainituista toimenpiteistä monet uhkaavat jäädä toteutumatta,
koska kaupungin organisaatiossa näyttää olevan epäselvää, kenellä on vastuu toimenpiteiden käynnistämisestä. Avoimen keskustelukulttuurin puuttuessa ei palvelustrategiaan sisältyvistä toimenpiteistä myöskään käydä hallinnossa keskustelua
niin, että sovittaisiin yhteisesti, mikä taho kunkin toimenpiteen toteuttaa ja miten.
Toimenpiteistä, joilla on pyritty parantamaan lapsiperheiden palvelujen vetovoimaisuutta,
ei toimintakertomuksessa anneta selvitystä. Toteutumisselvityksessä viitataan ainoastaan lasten, nuorten ja perheiden talo -kokonaisuuteen, josta järjestöjen osuus on toteutunut.
Tavoitteena on alun perin ollut, että lapsille, nuorille ja lapsiperheille tarkoitetut kaupungin palvelupisteet ja järjestöjen palvelupisteet siirtyisivät samoihin tiloihin niin,
että asiakkaiden tarvitsemat palvelut löytyisivät samasta paikasta. Valtuustoryhmien
välisen sopimuksen 2005 - 2008 tavoitteena on ollut, että tätä tarkoitusta varten toteutetaan lasten, nuorten ja perheiden talo yhdessä järjestöjen kanssa RAY:n osarahoituksella. Kaupunginhallitus päätti 5.9.2005 aiesopimuksen solmimisesta Varsinais-Suomen
lastensuojelujärjestöt ry:n ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri
ry:n kanssa koskien yhteisten tilojen hakemista. Lasten, nuorten ja perheiden talo oli tarkoitus sijoittaa Kurjenmäen sairaala-alueelle. Alun perin rakennussuunnittelu oli tarkoitus
käynnistää heti hankesuunnitelman hyväksymisen ja rahoituksen varmistumisen jälkeen.
Korjaustyöt oli tarkoitus aloittaa syksyllä 2008. Rakennus oli tarkoitus ottaa lasten, nuorten ja perheiden talon käyttöön vuoden 2009 syksyllä.
Yhteisiin tiloihin Kurjenmäkeen muuttaminen yhdessä järjestöjen kanssa on sittemmin peruuntunut, koska järjestöt päättivät muuttaa Turun ammattikorkeakoululta vapautuneisiin tiloihin (ent. Heideken). Kaupungin yksiköiden yhteen
muuton suunnittelu jatkuu.
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Kaupunginhallituksen tavoitetaso vuodelle 2009 on, että kouluissa viihtyminen on parantunut merkittävästi. Välitavoitteena vuodelle 2007 oli, että kouluterveyskysely (kouluviihtyvyyskysely) tehdään kaikissa yläkouluissa ja lukioissa ja että tuloksia hyödynnetään
toiminnan kehittämisessä. Tulosten mukaan 64 % vastaajista piti hyvin paljon tai melko
paljon koulunkäynnistä. Melko vähän koulunkäynnistä piti 30 % ja ei lainkaan 4 %. Toimenpiteistä, joilla on pyritty parantamaan kouluviihtyvyyttä ei toimintakertomuksessa anneta selvitystä.
Lasten ja nuorten elämänhallintaa koskevana kaupungintasoisena tavoitteena oli lasten
ja nuorten osallistuminen järjestöihin ja harrastusporukoihin. Tavoitetasona oli, että
7-29-vuotiaista 62 % kuuluu järjestöihin ja harrastusporukoihin. Tavoite saavutettiin, toteutuma oli 62,8 %. Kaupungin tilaaman palvelutyytyväisyystutkimuksen (Harrastukset ja
asukkaiden hyvinvointi Turussa 2007) tulosten mukaan järjestöön ja harrastusporukoihin
kuuluminen oli tavallisinta 7 - 14-vuotiaiden ikäryhmässä, josta 78 % kuuluu järjestöön tai
harrastusporukkaan. Koko Turun väestön keskiarvo oli 59 %.
Kaupunginhallituksen tasolla erityisesti lapsia, nuoria ja lapsiperheitä koskevia tavoitteita
olivat lisäksi toimeentulotukea saavien lapsiperheiden osuus kaikista lapsiperheistä sekä
koululaisten liikunnan lisääminen. Näiden tavoitteiden toteutumisesta kerrotaan tarkemmin tämän julkaisun kohdassa Lasten, nuorten ja lapsiperheiden elämänhallinnan ja
oman aktiivisuuden tukeminen.
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden terveyden edistäminen
Kaupunginhallitukselle oli asetettu asukkaiden koettua vointia ja koettua terveydentilaa koskeva tavoite, jota ei aivan saavutettu. Tavoitteena oli, että koettu terveys on erittäin tai melko hyvä 72 %:lla kyselyn vastaajista5. Tulos oli 69,7 %. Viime vuosina prosenttiosuus on vaihdellut hyvin vähän 69,5 %:sta 70,3 %:iin. Liikuntalautakunnalla oli tavoitteena, että vastaajista 75,3 % kokee vointinsa melko tai erittäin hyväksi. Tätäkään tavoitetta ei saavutettu. Tulos oli 71,9 %. Kehitys on ollut huonompaan suuntaan kahden
viime vuoden aikana.
Erityisesti lasten, nuorten ja lapsiperheiden terveyteen liittyviä talousarviotavoitteita oli talousarviossa asetettu vähän. Terveyslautakunnan eräänä kriittisenä menestystekijänä oli lasten ja nuorten terveyden edistäminen. Arviointikriteerinä oli lasten ja
nuorten tupakointi ja päihteiden käyttö (koululaistutkimus, 8 - 9 luokka). Perusteluna
mittarin valinnalle oli lasten ja nuorten kehitys- ja terveysriskien tunnistaminen, ehkäiseminen ja hoitaminen. Tavoitetasona oli, että tupakoimattomia olisi yli 82,5 %. Toteutuma
oli 86 %. Tulos on parantunut edellisistä vuosista. Toisena tavoitetasona oli, että yli 83 %
ei olisi humalahakuisia. Toteutuma oli 83 %. Terveystoimen vuosikertomuksessa vuodelta 2007 todetaan, että nuorten päihteiden käyttöön puuttumisesta ja hoidosta on vuonna
2007 laadittu yksityiskohtainen ohjeistus, joka sisältyy Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hoitoreitteihin. Kouluterveydenhoitajat ja -lääkärit koulutettiin varhaisemman puuttumisen malliin. Samalla yhteistyötä nuorten päihdepoliklinikan kanssa tiivistettiin.
Tarkastuslautakunta pitää nuorten tupakoimattomuudelle ja päihteettömyydelle
asetettua tavoitetasoa riittämättömänä nuorison terveyden edistämisen kannalta.
Tavoitteen toteutumiseen vaikuttanevat koko terveystoimen ja terveyden edistämisen yksikön toimenpiteiden lisäksi esimerkiksi kouluissa tehtävä valistustyö ja vanhempien elintavat. Kaupungin tilaaman palvelutyytyväisyystutkimuksen (Harrastukset ja asukkaiden
hyvinvointi Turussa 2007) tulosten mukaan turkulaisista 15 - 22-vuotiaista tupakoi 20 %,
mikä on käytännöllisesti katsoen sama kuin tupakoitsijoiden osuus Turun koko väestöstä
(19 %).
5

Harrastukset ja asukkaiden hyvinvointi Turussa vuonna 2007 – kysely (FCG Efeko Oy). Kysely lähetettiin 5.400
turkulaiselle marras-joulukuussa 2007. Vastausprosentti oli 34.
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Turun kouluterveydenhuollossa on jo vuosia ollut valtakunnallisiin suosituksiin
verrattuna liian vähän lääkäreitä. Terveystoimen toimintakertomuksesta vuodelta
2007 ilmenee, että kouluterveydenhuollossa lääkäreiden työpanos on vain kolmannes siitä, mitä suositusten mukaan tulisi olla. Vuosityöpanokseksi muutettuna
vuonna 2007 Turussa oli 6.855 oppilasta koululääkäriä kohti, kun valtakunnallinen
suositus on 2.100 oppilasta. Terveystoimesta saadun arvion mukaan kouluterveydenhuoltoon tarvitaan noin kolmen lääkärin vuosityöpanos, jotta saavutettaisiin
valtakunnallisen suosituksen mukainen tilanne. Terveydenhoitajien oppilasmäärä
sen sijaan on keskimäärin valtakunnallisen suosituksen mukainen (598 oppilasta terveydenhoitajaa kohti).
Kouluterveydenhuollon rungon muodostavat terveystarkastukset, joissa terveydenhoitaja
tapaa oppilaat vuosittain ja koululääkäri ensimmäisen ja yhdeksännen luokan oppilaat.
Lisäksi oppilaat käyvät kouluterveydenhoitajien vastaanotoilla erilaisten sairauksien, tapaturmien ja ongelmien vuoksi sekä saamassa tukea ja ohjeita erilaisissa terveydenhoitoon ja elämäntapoihin liittyvissä asioissa. Käyntejä terveydenhoitajan vastaanotolla oli
vuonna 2007 oppilasta kohden alakouluissa 3,24, yläkouluissa ja lukioissa 2,8. Lääkärikäyntejä oppilasta kohden oli vuonna 2007 alakouluissa 0,3 yläkouluissa ja lukioissa
0,37. Yläkouluissa ja lukioissa työskentelevät kokopäivätoimiset terveydenhoitajat, mutta
pienissä alakouluissa terveydenhoitoajan työpanosta on jaettu useamman alakoulun tai
lastenneuvolan ja alakoulun välillä. Kouluterveydenhuollossa on kiinnitetty huomiota
etenkin lasten ja nuorten lihavuuden sekä psyykkisten ja psykososiaalisten ongelmien lisääntymiseen ja vaikeutumiseen. Myös vanhemmuuden tuen tarve on havaittavissa.
Kouluterveydenhuollon henkilökuntaa on koulutettu, jotta nuorten päihteiden käyttöön
kyettäisiin puuttumaan aikaisempaa varhemmin.
Tarkastuslautakunta pitää erittäin huolestuttavana, että kouluterveydenhuollon
voimavarat ovat riittämättömät. Koululaisten ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon tulee lisätä voimavaroja, jotta voidaan huomata ajoissa hoitoa vaativat terveysongelmat ja ennaltaehkäistä vakavammat lasten terveyttä uhkaavat sairaudet.
Opetustoimen tavoitteena on ollut koulupsykologien ja -kuraattorien määrän lisääminen porrastetusti siten, että 1.1.2005 lukien opetustoimessa toimisi yhteensä
15 koulupsykologia ja 14 koulukuraattoria. Lukuvuonna 2007 - 2008 opetustoimessa
oli seitsemän koulupsykologia ja kymmenen koulukuraattoria, joista yksi oli ruotsinkielisessä opetustoimessa. Opetuslautakunnan kokouksessa 15.8.2007 todettiin, että
suomenkielisistä kouluista ilman koulupsykologia oli edelleen 15 alakoulua, yksi yhtenäiskoulu sekä viisi yläkoulua. Ilman kuraattoria oli 13 alakoulua ja kolme yläkoulua.
Kaupunginhallituksen hallintojaosto päätti opetuslautakunnan esityksestä 22.4.2008,
että opetuspalvelukeskukseen perustetaan 1.5.2008 lukien kaksi koulupsykologin
tointa sekä 1.8.2008 alkaen koulupsykologin, psykologin ja koulukuraattorin toimet.
Näiden henkilöiden palkkaamisen jälkeen erityispalveluyksikössä on 11 koulupsykologia/psykologia ja 11 koulukuraattoria eli opetuslautakunnan aikoinaan hyväksymästä tavoitteesta ollaan vielä jäljessä neljän koulupsykologin ja kolmen koulukuraattorin
verran.
Valtuuston 22.1.2007 hyväksymän palvelustrategian mukaan tulee perustaa palvelu- ja opetustoimen hallinnonalojen edustajista ryhmä selvittämään lasten- ja
nuorten psykososiaalisten palvelujen järjestämistä asiakaslähtöisesti. Ryhmä
oikeutetaan käyttämään ulkopuolista konsulttia nykytilan kuvauksessa ja uuden
toimintamallin luomisessa. Opetustoimesta saatujen tietojen mukaan kyseistä
ryhmää ei ole perustettu toukokuuhun 2008 mennessä.
Muun muassa lasten, nuorten ja lapsiperheiden terveyttä edistettiin vuoden 2007 aikana
siten, että vuoden 2007 loppuun mennessä saavutettiin kaupungin terveystoimessa
kaikilta osin lain mukainen tilanne hoitojonojen pituudessa. Vuoden aikana suurimmat vaikeudet olivat hammashoidossa. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakesin tilastojen mukaan Turussa oli vielä lokakuussa 2007 523 henkilöä, jotka
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olivat olleet kunnallisen hammashuollon jonossa yli lain salliman ajan (kuusi kuukautta).
Tilanne oli kuitenkin parantunut maaliskuun 2007 tilanteesta, jolloin lainvastaisesti yli
kuusi kuukautta jonotti 3.230 asiakasta. Kaupungin terveystoimen hammashuollossa
saavutettiin vuoden 2007 loppuun mennessä tilanne, jossa toiminta oli lain mukaista hoitojonojen pituuden suhteen. Hammashuollon jonot saatiin lyhennettyä niin, että
31.12.2007 jonossa oli 3.901 henkilöä, mikä vastaa noin viiden kuukauden jonoa. Jonojen lyheneminen saavutettiin uusien virkojen, ostopalveluiden ja hammashuollon kehittämishankkeen avulla.
Perusterveydenhuollossa oli hoitotakuuta koskevan lainsäädännön mukaiset jonotusajat (kiireellisessä hoidossa hoidon tarpeen arviointi 0 - 3 päivässä, ei kiireellisessä hoidossa jonotusaika korkeintaan 3 kk), mutta vaihtelu terveysasemien välillä oli suurta ja erot kasvavat. Eri terveysasemilla ja eri lääkäreillä jonot vaihtelevat 0 ja
73 päivän välillä. Terveyslautakunnassa 9.4.2008 käsitellyn selvityksen mukaan yhä useampi asiakas joudutaan ohjaamaan päivystykseen. Selvityksessä todetaan, että pitkät
jonotusajat vaikeuttavat perusterveydenhuollon toimintaa ja lisäävät painetta päivystyskäynteihin. Selvityksessä todetaan, että nykyisen omalääkärijärjestelmän puitteissa terveysasemien ja eri lääkäreiden välisten erojen tasoittaminen ei ole mahdollista.
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä ostetussa erikoissairaanhoidossa jonot eivät ole kaikilta osin olleet hoitotakuulain mukaisia. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus TEO on asettanut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille uhkasakon, koska kaikkia potilaita ei ole pystytty hoitamaan hoitotakuun rajoissa. TEO vaatii 1 M€:n suuruisen
uhkasakon voimalla, että sairaanhoitopiirin hoidon saatavuus on saatettava erikoissairaanhoitolain edellyttämälle tasolle 30.6.2008 mennessä. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ei hyväksy uhkasakkoa. Sairaanhoitopiirin hallitus päätti 25.3.2008, että se valittaa
kyseisestä TEO:n päätöksestä Turun hallinto-oikeudelle.
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin jonotusajat eivät poikkea juurikaan koko maan keskiarvosta. Stakesin tilaston mukaan Suomessa odotti vuoden vaihtuessa yli 6 kk hoitoa
tai leikkausta keskimäärin 18,49 potilasta 10.000 asukasta kohden. Varsinais-Suomessa
vastaava luku oli 18,58 potilasta, joka on maan seitsemänneksi korkein luku ja maan yliopistosairaalapiirien toiseksi paras tilanne. Pidemmät jonot olivat mm. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä (35,82), Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) (22,82) ja
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä (22,71).
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden elämänhallinnan ja oman aktiivisuuden
tukeminen
Sosiaalityö, kotipalvelu ja päivähoito
Sosiaalilautakunnan eräänä kriittisenä menestystekijänä oli asiakaslähtöinen palvelutuotanto ja kehittyvä kumppanuus lapsiperheitä suosivalla tavalla. Tällä tarkoitettiin
sitä, että sosiaalitoimessa etsitään keinoja, joilla voidaan suunnata palveluita tehokkaammin lapsiperheiden auttamiseksi. Sosiaalityötä, kotipalvelua ja päivähoitoa suunnataan perheiden avun tarpeen mukaan ongelmien ratkaisemiseksi.
Kaupunginhallitukselle oli asetettu elämänhallintaa kuvaavaksi mittariksi toimeentulotuesta vuoden aikana osalliseksi tulleiden lapsiperheiden osuus kaikista lapsiperheistä. Tavoite oli, että osuus jää alle 13,8 %. Toteutuma oli 12,63 %. Sosiaalitoimelle
asetettu tavoite oli, että toimeentulotuesta osalliseksi tulleiden lasten osuus alle 18vuotiaasta väestöstä olisi alle 14,5 %. Tulos oli 13,5 %. Tulosten saavuttamiseen myötävaikutti hyvä taloussuhdanne. Valtakunnallisessa vertailussa Turun kaupungin lapsiperheiden taloudellinen tilanne on muita suuria kaupunkeja heikompi. Kuuden
suurimman kaupungin vertailussa Turussa oli vuonna 2006 korkein toimeentulotuesta osalliseksi tulleiden lasten osuus.
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Kaupunki

Lasten määrä

Helsinki
Espoo
Vantaa
Turku
Tampere
Oulu
Kuusikkokunnat yhteensä

11.687
4.339
5.332
3.936
4.466
..
29.760

% alle 18-vuotiaasta väestöstä
12,1
7,8
12,3
13,6
12,4
..
11,4

Lähde: Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki 2006. Kuusikkotyöryhmän julkaisusarja.
Helsinki 2007.
Taulukko 13. Toimeentulotuesta vuoden 2006 aikana osalliseksi tulleet lapset

Lapsiperheiden toimeentulotukihakemusten käsittelyaika oli rajoitettu korkeintaan
6 - 8 päivään. Toteutuma oli 6-7 päivää. Hakemusten määrä pieneni edelliseen vuoteen
verrattuna.
Sosiaalitoimen mittarina oli nuorten alle 25-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömyys. Tavoitteena oli, että yli 12 kuukautta työttömänä työnhakijana olleiden lukumäärä olisi alle 15.
Alle 25-vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä oli Turussa 6. Vuonna 2003 alle 25-vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä oli sosiaalitoimen tilastojen mukaan vielä 75. Nuorten pitkäaikaistyöttömien määrä on viime vuosina vähentynyt taloussuhdanteesta johtuen nopeasti.
Työttömyyden
kesto
Ikä
Ei tietoa
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
Kaikki
yhteensä

5
9
10
11
12
13
10
10
5
2
87

Kaikki yhAlle 6 kk 6-12kk 12-24kk Yli 24 kk teensä
143
9
157
539
29
583
5
1
816
92
40
6
964
630
136
48
10
835
595
148
69
19
843
611
179
77
27
907
536
143
72
38
799
489
171
112
70
852
516
239
258
371
1.389
196
104
138
152
592
1
1
5.071

1.250

820

694

7.922

Lähde: Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus
Taulukko 14. Turun työttömät työnhakijat iän ja työttömyyden keston mukaan joulukuun lopussa
2007

Kaupungin työllisyysmäärärahan nettovaraus vuodelle 2007 oli 3,3 M€. Työllisyysmäärärahaa käytettiin yhteensä 5,7 M€, josta valtionosuus oli 46 % eli 2,2 M€. Kaupungin
työllistämispalveluiden käytännön toteutuksen ja asiakastyön hoitaa sosiaalikeskuksen
alainen Turun työvoiman palvelukeskus (TYPY). Yksikön toiminta on vakinaistettu v.
2004 ja se on Turun kaupungin, Turun työvoimatoimiston ja Kansaneläkelaitoksen (Kela)
Turun vakuutuspiirin yhteistoimintaorganisaatio, jonka toimintaa ohjaa erillinen ohjausryhmä hyväksymällä palvelukeskukselle strategian, tavoitteet ja vuosisuunnitelman. Toimintaan liittyvät kiinteästi nuorisoasiainkeskuksen työpajatoiminta ja sosiaalikeskuksen
työkeskukset. Nuorisotoimen työpajatoiminta vakinaistettiin 1.1.2007 alkaen. Työpajajaksojen onnistuneesti suorittaneiden osuus kaikista pajanuorista oli 75 %, eli tavoitteeksi
asetettu 72 % saavutettiin ja ylitettiin.
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Lain mukaan kaupungin sosiaalitoimi on yhtenä osapuolena velvollinen laatimaan aktivointisuunnitelman laissa määritellyin ehdoin tietyille asiakkaille. Kuntouttava työtoiminta
pyritään järjestämään pääsääntöisesti kaupungin omissa laitoksissa, tarpeen lisääntyessä kaupunki on toteuttanut osan toiminnasta ostopalveluna. Vuoden aikana solmittiin 486
uutta tukityöllistämistä koskevaa työsopimusta kaupungin virastoissa ja laitoksissa. Lisäksi palkattiin 11 korkeakouluharjoittelijaa. Turun työvoiman palvelukeskuksen asiakkaita ohjattiin myös kolmannen sektorin työllistäviin ja aktivoiviin hankkeisiin, joiden kautta
työllistyi 241 henkilöä. 264 henkilöä sijoittui kolmannen sektorin työharjoitteluun, työelämänvalmennukseen tai työkokeiluun.
Päivähoitopaikan saivat toiveensa mukaisesti 96 % paikkaa hakevista lapsiperheistä, mikä oli tavoitteen mukainen määrä. Kaupunginvaltuuston 22.1.2007 hyväksymän palvelustrategian mukaan lasten päivähoitopalvelujen kilpailuttamisesta luovutaan
ja siirrytään jakoon: oma tuotanto ja yksityisen hoidon tuki kuntalisineen sekä selvitetään
mahdollisuudet vastaavanlaiseen menettelyyn muilla palvelutuotannon aloilla.
Lain mukaan kotipalvelua on tarjottava myös lapsiperheille. Sosiaalihuoltolain
(1982/710) määritelmän mukaan kotipalveluilla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä
avustamista. Sosiaalihuoltolain mukaan kotipalveluja annetaan alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella niille, jotka tarvitsevat apua suoriutuakseen mainituista
tehtävistä ja toiminnoista.
Sosiaalilautakunta on asettanut tavoitteita koskien kotipalvelua, mutta niissä kohderyhmänä on otettu huomioon vain vanhusväestö. Sosiaalitoimen eräänä kriittisenä menestystekijänä oli yli 75-vuotiaiden kotona selviytymisen tukeminen. Tavoitteena oli, että kotipalvelun kattavuus on vähintään 20 % 75 vuotta täyttäneistä. Toteutunut tulos oli
18,74 %. Kattavuuden kehitys on kuitenkin ollut viime vuosina parempaan suuntaan.
Lapsiperheiden mahdollisuudet saada kotiapua vaihtelevat kunnittain. Turussa kotipalvelua lapsiperheille tarjotaan ensisijaisesti lastensuojelun asiakkaana oleville.
Kotipalvelua tiedustelevien perheiden tilanne kartoitetaan ja ratkaisu kotipalvelun myöntämisestä tehdään yksilökohtaisesti. Mikäli perhe ei ole lastensuojelun piirissä, kotipalvelua voidaan myöntää esim. taloudellisessa tai perhekriisitilanteessa. Sosiaalikeskuksella
ei ole yleisohjetta siitä, millä perusteella perheillä on oikeus saada kotipalvelua. Sosiaalikeskuksesta saadun tilaston mukaan vuonna 2007 kotiin annettavan tuen piirissä oli 423
lapsiperhettä, joista 92,6 % oli lastensuojelun asiakkaita ja 7,4 % oli muita lapsiperheitä.
Pääsääntöisesti kotipalvelua hakevia lapsiperheitä ohjataan käyttämään Mannerheimin
lastensuojeluliiton (MLL) maksullisia palveluita, jolloin esim. sairastuneen lapsen hoito
maksaa perheille 6,20 €/tunti.
Liedossa ja Kaarinassa tilanne on samankaltainen kuin Turussa siinä mielessä, että muita kuin lastensuojelun asiakkaana olevia lapsiperheitä autetaan lähinnä kriisitilanteissa.
Kaarinassa lapsen tai vanhemman sairauden takia ei myönnetä kotiapua. Liedossa kotipalvelua on myönnetty tapauskohtaisesti esim. lapsen vammaisuuden perusteella. Pääsääntöisesti lapsiperheet ohjataan ostamaan esim. Mannerheimin lastensuojeluliiton palveluita tai palkkaamaan hoitaja kotitalousvähennyksen avulla.
Raisiossa taas perheen tilanteen ei tarvitse olla kriisiytynyt, jotta perheellä olisi mahdollisuuksia saada kotiapua. Lapsiperhe voi saada apua sekä lastensuojelun perhetyön kautta että äitiys- ja lastenneuvolan perhetyön kautta. Äitiys- tai lastenneuvolan perhetyöntekijä auttaa perhettä, jos esimerkiksi on kyse kaksosperheestä, äiti on väsynyt tai ei ole
verkostoja, joiden kautta apua voisi saada. Palveluun on jonoa. Lisäksi Raision kaupungilla on sopimus Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa 1.000 tunnin vuosittaisesta lastenhoitopalvelusta kaupungin asiakkaille. Perhetyötä tehtiin vuonna 2007 yhteensä 106
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perheessä, joista 34 % oli lastensuojelun perhetyön asiakasperheissä ja 66 % äitiys- ja
lastenneuvolan perhetyön asiakasperheissä (sis. ostopalvelut MLL:lta).
Vapaa-ajan toiminta
Sekä kaupunginhallituksen, että liikuntalautakunnan tavoitteena oli, että terveytensä
kannalta riittävästi liikkuu 44 % kyselyyn vastanneista 7-70 vuotiaista asukkaista. Tavoitetta ei saavutettu, tulos oli 38,5 %. Tulos oli kuitenkin hieman parempi kuin vuonna
2006 (37,3 %).
Asiakastyytyväisyys liikunta- ja ulkoilupaikoilla oli tavoitteen mukainen (tavoitteena
oli arvosana 3,9 ja tulos oli 3,94). Sen sijaan asukkaiden tyytyväisyys asuinalueensa liikuntaympäristöön ei vastannut tavoitteita. Liikuntalautakunnan tavoitteena oli, että 83 %
kyselyyn vastanneista on melko tai erittäin tyytyväisiä asuinalueensa liikuntaympäristöön.
Tulos oli 75,35 %, mikä on hieman parempi kuin vuonna 2006. Paras tulos on saatu
vuonna 2004 (80,0 %).
Kaupungin tilaaman palvelutyytyväisyystutkimuksen (Harrastukset ja asukkaiden
hyvinvointi Turussa vuonna 2007) tulosten mukaan tyytyväisyys liikuntapaikkojen
hoitoon on ollut viime vuosina lievässä laskusuunnassa. Vertailukaupunkeihin verrattuna oltiin Turussa tyytymättömämpiä uimahallien, uimarantojen ja maauimaloiden
hoitoon. Muiden kaupunkien asukkaita tyytyväisempiä turkulaiset olivat urheilu- ja pelikenttien hoitoon, sisäliikuntatilojen hoitoon ja tiedottamiseen liikuntapalveluista. Vertailussa olivat mukana Turun lisäksi Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Oulu ja Tampere.
Palvelu
Urheilu- ja pelikenttien hoito
Uimahallien hoito
Tiedottaminen
liikuntapalveluista
Sisäliikuntatilojen
hoito
Uimarantojen ja
maauimaloiden
hoito

Turku (Palvelut hoidettu hyvin vastanneiden osuus)

Vertailukaupunkien keskiarvo

68 %

61 %

59 %
54 %

74 %
45 %

51 %

49 %

48 %

59 %

Lähde: Harrastukset ja asukkaiden hyvinvointi Turussa vuonna 2007. FCG Efeko Oy
Taulukko 15. Asukkaiden tyytyväisyys palveluihin vuonna 2007

Tutkimustulosten mukaan tiedottamiseen liikuntapalveluista olivat tyytymättömimpiä
15 - 22-vuotiaat. Heistä 33 % piti tiedottamista hyvin hoidettuna, 29 % ei ottanut kantaa
ja peräti 37 % piti liikuntapalveluista tiedottamista huonosti hoidettuna. Tyytyväisyys tiedottamiseen kasvoi tasaisesti vastaajan iän mukaan siten, että tyytyväisimpiä ovat 65 70-vuotiaat.
Kaupunginhallituksen tavoitteena oli koululaisten liikunnan lisääminen. Koululaisten
liikuntaa on pyritty lisäämään Koulut liikkeelle -hankkeen avulla. Kaupunginhallituksen
tavoitteena oli kolmen koulupihan muuttaminen lähiliikuntapaikoiksi vuonna 2007. Koulut
liikkeelle -hankkeessa on kunnostettu kahden koulun pihat lähiliikuntapaikoiksi ja lisäksi
asennettu viiden koulun pihalle palloilu- ja kiipeilyseinät. Vuoden 2008 aikana Koulut liikkeelle -hankkeessa luodut käytännöt levitetään kaikkiin kouluihin. Tavoitteena vuodelle
2009 on, että merkittävä osa koulujen pihoista palvelee myös alueiden lähiliikuntaa.
Lasten ja nuorten liikunnan harrastaminen järjestöissä ei kasvanut aivan tavoitteiden
mukaisesti. Liikuntatoimen tavoitteena oli, että turkulaisten lasten ja nuorten (0 - 19vuotiaiden) liikunnan harrastaminen järjestöissä kasvaisi 0,5 % edellisvuodesta. Tavoit49

teeseen ei aivan päästy, toteutuma oli 0,37 %:n kasvu. Epäselväksi jää, miten lasten ja
nuorten liikuntaharrastaminen kokonaisuudessaan on kasvanut. Liikuntaharrastushan ei
välttämättä edellytä järjestötoimintaan osallistumista.
Valtuuston liikuntatoimelle asettamana tavoitteena oli lautakunnan hyväksymä toimintamallin uudistaminen. Asia tuli tuoda kaupunginhallituksen käsittelyyn viimeistään kesäkuussa 2007. Uuden mallin tavoitteena on lisätä liikkuvien turkulaisten lasten ja
nuorten lukumäärää subventoimalla liikuntatilat maksuttomiksi tai nykyistä edullisemmiksi alle 20-vuotiaiden seurakäyttöön. Liikuntalautakunta myöntää harjoitustilaavustuksia osalle turkulaisista seuroista, jotka liikuttavat lapsia ja nuoria muissa kuin kaupungin omistamissa tiloissa. Avustuksen osuus on nykyisin n. 60 % seuralle tilanvuokraamisesta syntyneistä kuluista. Liikuntalautakunta päätti 30.5.2007 hyväksyä tukimuodon tavoitteet, ns. normaalihintajärjestelmän, ehdotuksen rahoituksesta ja seurakyselyn
tekemisen syksyllä 2007 sekä lähettää ehdotuksen kaupunginhallituksen vahvistettavaksi. Lisäksi liikuntalautakunta totesi että avustusmallin jatkovalmistelussa liikuntapalvelukeskuksen tulee selvittää tiettyjä, päätöksessä lueteltuja yksityiskohtia (esim. uuden
avustusmallin rahoitus, 300.000 €) vuoden 2007 loppuun mennessä.
Kaupunginhallitus päätti 18.6.2007 § 442 palauttaa lasten ja nuorten liikunnan uutta tukimuotoa koskevan asian valmisteluun lisäselvityksiä varten. Kaupunginhallitus käsitteli
liikuntalautakunnan antamaa selvitystä 29.10.2007, jolloin asia palautettiin käsiteltäväksi
talousarvion yhteydessä. Kaupunginvaltuuston hyväksymä liikuntalautakunnan taloussuunnitelman toimintakate on vuonna 2009 n. 376.000 € korkeampi kuin vuonna 2008 ja
vuonna 2010 n. 460.000 € korkeampi kuin vuonna 2009. Talousjohtajan kirjeessä
19.12.2007 todetaan, että lasten ja nuorten liikuntaan suunnatun tukimuodon rahoitus tulee hoitaa taloussuunnitelmavuosien 2009 - 2010 toimintakatteiden puitteissa.
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden liikuntaharrastuksen kannalta myönteinen asia oli, että
kaupunginvaltuusto osoitti vuoden 2008 talousarviossa ja 2008 - 2010 taloussuunnitelmassa Impivaaran uimahallin peruskorjaukseen ja laajennukseen yhteensä 19.670.000
€. Valtuusto päätti samalla, että hanke tulee toteuttaa suunnitelmakauden aikana ja lisäsi
hankkeelle määrärahaa suunnitelmakaudelle. Kaupunginvaltuusto päätti 18.2.2008, että
Impivaaran uimahallin peruskorjaus hyväksytään toteutettavaksi liitteenä olevan hankesuunnitelman vaihtoehto 2:n (peruskorjaus ja laajennus) mukaisena. Mikäli kaavallinen
rakennusoikeus ja/tai rakennusala on hankkeelle riittämätön, hanke pyritään toteuttamaan kaavasta poikkeamisen osalta poikkeuslupamenettelyllä, jolloin toteutusaikataulu
voitaisiin pitää taloussuunnitelman 2008 - 2010 mukaisena.
Asiakastyytyväisyysmittaus on tehty nuorisotoimen iltapäivätoiminnasta, nuorisotiloista ja leirialueista. Asiakastyytyväisyystavoitteet saavutettiin. Kaupungin tilaaman palvelutyytyväisyystutkimuksen (Harrastukset ja asukkaiden hyvinvointi Turussa
2007) tuloksia ikäryhmittäin tarkasteltaessa havaitaan, että 15 - 22-vuotiaista 26 % piti
nuorisotiloja, leirialueita ja muuta nuorisotoimintaa hyvin hoidettuna. 61% ikäryhmän vastaajista ei ottanut kantaa ja 14 % oli tyytymättömiä. Erityisesti parantamisen varaa
näyttää tutkimustulosten mukaan olevan tiedottamisessa nuorisolle heille tarkoitetuista palveluista. Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulosten mukaan 15 - 22vuotiaista vain 20 % piti tiedottamista nuorten palveluista hyvin hoidettuna. 45 %
ei osannut ottaa kantaa, mutta peräti 35 % ikäluokasta piti tiedottamista huonosti
hoidettuna.
Nuorisotoimen eri palveluita käyttäneiden nuorten määrä oli selvästi talousarviossa
asetettua tavoitetta korkeampi ja nuorisotoimen itsensä järjestämien tai ostamien nuorisolle tarkoitettujen kurssi- ja harrastepajatuntien määrä oli talousarviotavoitteen mukainen.
Nuorison vapaa-ajan toiminnan kannalta erittäin myönteinen asia oli kaupungin nuorisotilojen kunnostus. Nuorisotilojen kunnostukseen käytettiin vuonna 2007 yhteensä
n. 990.000 €. Vuoden aikana peruskorjattiin Pansion nuorisotalo, rakennettiin Moision
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koulun yhteyteen nuorisotila ja kunnostettiin lähiöiden nuorisotaloja Jyrkkälässä, Runosmäessä, Teräsrautelassa, Paattisilla, Maariassa, Hirvensalossa, Ilpoisissa, Haritussa ja
keskustassa. Lasten ja lapsiperheiden iloksi saatiin lisäksi useita vuosia kestänyt Seikkailupuiston kunnostaminen valmiiksi, kun Seikkailupuiston monitoimitalo valmistui keväällä 2007. Seikkailupuiston kunnostukseen on saatu tukea EU:lta, TE-keskukselta ja
ympäristökeskukselta.
Kulttuurilautakunnan eräänä kriittisenä menestystekijänä oli, että kulttuuri saavuttaa lapset, nuoret ja lapsiperheet. Lapsia, nuoria ja lapsiperheitä koskevat kulttuuritoimen tavoitteet saavutettiin. Arviointikriteerinä oli, että lapsille tuotetaan kulttuuritapahtumia laajasti
ja monipuolisesti. Tavoitteeksi asetettiin, että lasten tapahtumia, esityksiä ja kursseja
olisi yhteensä 2.895. Tavoite saavutettiin ja ylitettiin 46 %:lla, toteutuma oli 4.226. Myös
lasten tapahtumien kävijämäärätavoite ylitettiin selvästi: tavoitteena oli 83.500 kävijää ja
toteutuma 106.727, eli tavoite ylitettiin 28 %. Kaikkien koulujen kanssa on tehty yhteistyötä kulttuuripolun tunnettavuuden lisäämiseksi. Kaupungin tilaaman palvelutyytyväisyystutkimuksen (Harrastukset ja asukkaiden hyvinvointi Turussa 2007) tulosten mukaan
lasten kulttuuripalveluja piti hyvin hoidettuna 34 % vastaajista. 59 % ei osannut ottaa
kantaa ja 8 % piti niitä huonosti hoidettuna.
Pääkirjaston uudisosa avattiin yleisölle maaliskuun alussa 2007. Lapsia ja nuoria palvellaan omilla osastoilla. Lisäksi mm. lapsiperheiden asioimista helpotettiin pidentämällä
aukioloaikoja siten, että kirjasto on ollut avaamisen jälkeen auki joka viikonpäivä. Kirjastorakennuksen näyttävä arkkitehtuuri, monet taideteokset ja viihtyisyys ovat saaneet kiitosta ja rakennukseen on käynyt tutustumassa lukuisia ryhmiä muualta Suomesta. Turun
pääkirjaston suunnitellut arkkitehtityöryhmä sai syksyllä 2007 valtion rakennustaiteen
palkinnon. Kaupungin tilaaman palvelutyytyväisyystutkimuksen vuoden 2007 tulosten
mukaan 89 % turkulaisista piti kirjastopalveluja hyvin hoidettuna. Vertailukaupungeissa
osuus oli keskimäärin 87 %.
Valtuusto asetti talousarviossa vuodelle 2007 tavoitteen, jonka mukaan esitys uuden
pääkirjaston myötä lakkautettavista sivukirjastoista kustannusvaikutuksineen tuli tuoda
kaupunginhallituksen käsittelyyn kevään 2007 aikana. Lakkautettavista kirjastoista vapautuvat vakanssit tuli siirtää pääkirjastoon. Kaupunginhallitus on 6.8.2007 päättänyt
kulttuurilautakunnan tekemän lähikirjastoselvityksen perusteella, että lähikirjastoverkko
säilytetään nykyisellä tasolla siihen asti, että pääkirjasto on valmis ja kokonaan toiminnassa. Vanhan pääkirjaston peruskorjaus aloitettiin vuonna 2007 ja se valmistuu suunnitelmien mukaan syksyllä 2008. Kaupunginhallituksen em. päätöksen mukaan vuoden
2008 aikana valmistaudutaan kohdistamaan uudelleen kulttuuritoimen palveluja ja resursseja niin, että ainakin kirjastoautojen pysäkkiaikaa ja erityisryhmien kirjastopalveluja
lisätään, uudistetaan lähiöissä toimivien kirjastojen toimintaa ja tiloja, kokeillaan eri kirjastokonsepteja sekä suunnitellaan kirjastopalveluja koulujen ja vastaavien rakennushankkeiden yhteyteen. Kulttuurikeskuksen palvelukonseptia kehitetään yhdessä lähikirjastojen kanssa tavoitteena palvelujen alueellisen kattavuuden turvaaminen ja kehittäminen
sekä päällekkäisyyksistä luopuminen niin tiloissa kuin toiminnoissa.
Kulttuuritoimen seuraavaa suurhanketta kirjaston jälkeen, kongressi- ja musiikkitaloa
koskevia selvityksiä valmisteltiin vuoden 2007 aikana. Kaupunginvaltuuston ryhmien
välisessä sopimuksessa vuosille 2005 - 2008 (Kh 5.9.2005) sovittiin kongressi- ja musiikkitaloa koskevan selvityksen laatimisesta. Kaupunginjohtaja asetti keväällä 2006 työryhmän tekemään selvityksen, joka valmistui keväällä 2007. Talon sijaintipaikaksi ehdotettiin kaupunginteatterin viereistä tonttia. Kaupunginhallitus päätti selvityksen pohjalta
18.6.2007 asettaa toimikunnan, jonka tehtäväksi annettiin selvittää kongressikeskus- ja
musiikkitalon sijainti, toimintakonsepti, rahoitus ja aikataulu. Kaupunginhallituksen kokouksessa 17.12.2007 myönnettiin toimikunnan työlle jatkoaikaa siten, että toimikunnan tuli
antaa kaupunginhallitukselle väliraporttinsa työskentelyn etenemisestä 31.3.2008 mennessä. Suunnittelutyötä jatkettiin mm. teettämällä selvityksiä hankkeeseen liittyen kaupungin ulkopuolisella taholla. Selvitystä hankkeesta kuultiin kaupunginhallituksen iltakouluasiana 14.4.2008. Selvityksessä kongressi- ja musiikkitalon parhaana sijaintipaikkana
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pidettiin edelleen kaupunginteatterin viereistä tonttia. Rakennushankkeen kustannusarvio
on n. 70 M€ ilman autopaikkojen rakentamista. Toimikunnan 4.5.2008 päivätty raportti on
julkaistu kaupungin internetsivuilla. Hankkeelle ei ole investointimäärärahavarausta kaupungin taloussuunnitelmassa vuosille 2008 - 2010.
Kaupunginhallitukselle asetettu tavoite, että Turku valitaan Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2011 toteutui vuonna 2007. Kulttuuriministeri esitti 19.6.2006 Euroopan unionille
Turun kaupungin valitsemista Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2011 ja Euroopan
unionin neuvosto teki 16.11.2007 lopullisen päätöksen Turun kaupungin ja Tallinnan kaupungin nimeämisestä Euroopan kulttuuripääkaupungeiksi vuonna 2011.
Kulttuuripääkaupunkihankkeen toteuttamisesta vastaa säätiö. Kaupunginvaltuusto perusti 23.4.2007 Turku 2011 -säätiö, Stiftelsen Åbo 2011 -nimisen säätiön. Kulttuuripääkaupunkihankkeen talousarvio on 55 M€, josta kolmanneksen rahoittaa Turun kaupunki,
kolmanneksen valtio ja kolmannes rahoitetaan pääsylipputuloilla, yrityksiltä saatavilla tuloilla ja muilla tuloilla.

3 Kehittäminen ja hanketoiminta
3.1 Kaupungintasoinen kehittäminen ja hanketoiminta
Hallintosäännön (Kv 4.10.2004) 45 §:n mukaan erityisiä tehtäviä varten voidaan asettaa
projekteja määräajaksi kaupunginhallituksen, lautakunnan, johtokunnan, viraston tai laitoksen alaisuuteen. Projektin asettamisesta päättää toimialallaan kaupunginhallitus,
kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja, lautakunta ja virastopäällikkö.
Hallintosäännön mukaan projektin asettajan on asettamispäätöksessä määrättävä kaupunginhallituksen antamia ohjeita noudattaen projektin johtamisesta, organisaatiosta ja
vastuusuhteista sekä osoitettava projektin käyttöön varat. Kaupunginhallitus on hyväksynyt ”Turun kaupungin projektiohjeet” projekteja koskeviksi yleisohjeiksi päätöksellään
25.10.1999. Projektiohjeiden määritelmän mukaan projekti eli hanke on tapa järjestää
työn tekeminen. Projektilla on sovittu tarkoitus, aikataulu ja resurssit ja se on luonteeltaan kertaluonteinen. Projektilla on järjestetty seuranta.
Keskushallinnon toimintasääntöä ollaan parhaillaan uudistamassa. Keskushallinnon
toimintasääntö ja kaupunginhallituksen johtosääntö palautettiin uuteen valmisteluun
kaupunginhallituksen kokouksessa 31.3.2008. Toimintasääntöehdotuksen mukaan apulaiskaupunginjohtajien tehtävänä olisi jatkossa kaupunginjohtajan ohjeiden mukaisesti
toimialallaan johtaa, kehittää ja valvoa toimialansa ja sen virastopäällikköjen toimintaa.
Keskushallinnossa olisi neljä vastuualuetta: Päätöksenteon tuen, Talouden, Henkilöstön
ja Strategian ja viestinnän vastuualue. Strategian ja viestinnän vastuualue avustaisi
kaupungin johtoa ja huolehtisi mm. strategisesta johtamisesta ja kehittämisestä, konsernin johtamisesta ja konsernihallinnon järjestämisestä, poikkihallinnollisten ohjelmien johtamisesta sekä johtamisjärjestelmien, organisaation sekä toiminnan kehittämisestä.
Kunkin vastuualueen johtajan tehtäviin kuuluisi vastuualueensa osalta mm. seurata ja
ennakoida kehitystä ja kehittää koko kaupungin sekä soveltuvin osin kaupunkikonsernin
osalta toimintoja, palveluita ja tietojärjestelmiä.
Tarkastuslautakunta kannattaa toimintasääntöehdotuksen suuntaista ajatusta, että
kaupungin kehittämistoiminnan kaupungintasoinen johtaminen, kehittämishankkeiden kytkeminen kaupungin strategisiin linjauksiin ja aikataulullinen ja sisällöllinen koordinointi on selvästi vastuutettu nimetylle organisaatiolle tai viranhaltijalle.
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3.2 Sosiaali- ja terveystoimen yhdistämishankkeen (SoTe-hankkeen) hallinto
Kaupunginvaltuusto päätti 12.9.2005, että sosiaalilautakunta ja terveyslautakunta yhdistetään yhdeksi lautakunnaksi 1.1.2009 alkaen. Päätöksen mukaan johtosääntömuutokset
piti valmistella niin, että tarvittavat yksityiskohtaiset päätökset voidaan tehdä valtuustossa
viimeistään 31.1.2008. Uuden peruspalvelulautakunnan johtosääntö hyväksyttiin valtuustossa 10.3.2008. Uusi johtosääntö astuu voimaan 1.1.2009.
Hankkeen asettaminen ja ohjaus
Kaupunginhallitus on lokakuussa 2005 nimennyt kaupunginjohtaja Armas Lahoniityn esittelystä Sosiaali- ja terveystoimen yhdistämishankkeen (SoTe-hankkeen) seurantaa varten luottamushenkilöistä koostuvan ohjausryhmän, jonka puheenjohtajana on kaupunginjohtaja (Armas Lahoniitty 31.12.2005 asti ja Mikko Pukkinen 1.1.2006 alkaen). Ohjausryhmän tehtäväkenttä on laaja, koska päätöksen mukaan ohjausryhmälle annettiin lisäksi
tehtäväksi valmistella palvelustrategiaa ja toimia sopimusohjausjärjestelmän toimintamallin valmistelun seurantaryhmänä. Palvelustrategia on hyväksytty valtuustossa 22.1.2007.
Yhdistetyssä sosiaali- ja terveystoimessa käyttöön otettava sopimusohjausmalli on hyväksytty kaupunginhallituksessa 25.2.2008 ja käsitelty valtuustossa peruspalvelulautakunnan johtosäännön hyväksymisen yhteydessä 10.3.2008.
Ohjausryhmän lisäksi kaupunginjohtaja Armas Lahoniitty on kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti 28.11.2005 nimennyt palvelustrategian valmistelua ja sosiaali- ja terveystoimen yhdistämisen toimeenpanon seurantaa varten virkamiehistä koostuvan johtoryhmän. Hankkeen johtoryhmässä, jonka puheenjohtajana niin ikään toimii kaupunginjohtaja, ovat jäseninä apulaiskaupunginjohtajat, talousjohtaja, henkilöstöjohtaja, terveystoimen ja sosiaalitoimen virastopäälliköt sekä henkilöstön edustajat. Kaupunginhallitus
nimesi 1.2.2006 alkaen palvelustrategian laatimisesta ja sosiaali- ja terveystoimen yhdistämisestä vastaavaksi muutosjohtajaksi kaupunginjohtajan alaisuuteen sosiaalitoimenjohtajan. Samalla nimettiin muutosjohtajaa avustava, virkamiehistä koostuva muutosryhmä.
Mikäli kaupunginhallituksen päätös vuodelta 2005 luetaan kirjaimellisesti, niin SoTehankkeen ohjausryhmälle tai johtoryhmälle ei ole annettu tehtäväksi johtaa tai ohjata
strategisella tasolla hankkeen toteuttamista, vaan ainoastaan seurata sitä muiden tehtäviensä ohella. Ohjausryhmän ja johtoryhmän muistioista ilmenee, että SoTe-hanketta
koskien kokouksissa on käsitelty toimeksiannon mukaisesti lähinnä tilanneselvityksiä
hankkeen etenemisestä. Kokousmateriaalin perusteella hankkeen ohjausryhmällä ja johtoryhmällä on ollut hankkeen strategisen johtamisen tai ohjaamisen kannalta niukasti
käytettävissään selkeitä kirjallisia suunnitelmia koskien esimerkiksi hankkeen yksityiskohtaista vaiheistusta, aikataulua tai voimavaroja.
Ohjaus- ja johtoryhmän kokousten muistioista ilmenee, että hankkeelle asetettavia
tavoitteita ei ole hyväksytty tai käsitelty kokouksissa omana asianaan vuoden 2007
loppuun mennessä. Myöskään varsinaista hankesuunnitelmaa, joka sisältäisi
hankkeen tavoitteet, voimavarat ja aikataulun, ei ole ohjaus- tai johtoryhmässä käsitelty tai hyväksytty.
Hankkeen ohjausryhmän ja johtoryhmän muistioiden mukaan hankkeen suunnitelmia on
käsitelty kokouksissa hankkeen aikana melko karkeina luonnoksina ilman tarkkaa aikataulutusta tai kytkentää voimavaroihin. Muistioiden mukaan hankkeen voimavarojen käytön suunnitelmia ei ole hyväksytetty eikä kustannuksista tai henkilövoimavarojen käytöstä ole raportoitu kirjallisesti hankkeen ohjausryhmälle tai johtoryhmälle.
Hankkeen ulkopuolisen konsultin tarjoukseen on sisältynyt SoTe-hankkeelle tehty alustava hankesuunnitelma, mutta haastattelujen perusteella tätä alustavaa hankesuunnitelmaa ei ole virallisesti käsitelty tai hyväksytty. Haastattelujen perusteella konsultin laatimaa alustavaa hankesuunnitelmaa ei myöskään ole sellaisenaan noudatettu.
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Tarkastuslautakunta toteaa, että kaupunginhallitus on hyväksynyt ”Turun kaupungin projektiohjeet” projekteja koskeviksi yleisohjeiksi päätöksellään 25.10.1999. Päätöksen mukaan ainoastaan, mikäli projektin bruttomenot jäävät alle 200.000 mk (33.638 €) ja projektissa on vain yksi toteuttajaosapuoli, projektiohjeita noudatetaan vain soveltuvin osin.
Kaupungin projektiohjeiden mukaan projektin asettamispäätös tehdään projektisuunnittelun pohjalta. Projektin asettamispäätöksessä tulee mm. hyväksyä projektisuunnitelma
(joka sisältää erityisesti tavoitteet), osoittaa projektille resurssit ja määrätä raportoinnista.
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että kaupungin hankkeiden ohjauksen, seurannan ja valvonnan kannalta on tärkeää, että kunkin hankkeen alkuvaiheessa kaupungin projektiohjeiden mukaisesti laaditaan ja hyväksytään hankkeelle hankesuunnitelma, joka sisältää hankkeen tavoitteet, voimavarat ja aikataulun. Kaupungin toiminnan ja kustannushallinnan kehittämisen kannalta on tärkeää,
että hankkeille laaditaan mitattavat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Ilman
hyväksyttyä hankesuunnitelmaa tai tavoitteita hankkeen toteuttaminen ei perustu
yhteisesti hyväksyttyihin lähtökohtiin. Ilman mitattavia tavoitteita hankkeen toteutuksen seuranta on haasteellista.
Tarkastuslautakunta katsoo lisäksi, että toimielinten, kuten hankkeen johtoryhmän
tai ohjausryhmän, perustaminen pelkästään toiminnan seurantaa varten on tarpeetonta. Hankkeelle tulisi nimetä johto- tai ohjausryhmä, jonka tehtävänä on seurannan lisäksi syytä olla hankkeen ohjaaminen, johtaminen ja valvonta.
Sopimusten ja päätösten noudattaminen
Sosiaali- ja terveystoimen yhdistämishankkeen asiantuntijapalvelujen hankinta on kilpailutettu vuonna 2006. Kaupunginjohtajan 18.4.2006 tekemän hankintapäätöksen mukaan
sosiaali- ja terveystoimen yhdistämisen suunnitteluun liittyvää asiantuntijakonsultointia
piti hankkia erikseen tehtävien vuosia 2006, 2007 ja 2008 koskevien suunnitelmien mukaan. Konsultin kanssa tehdyssä puitesopimuksessa todetaan myös, että tehdään erilliset vuositason tilaussopimukset.
Hankintapäätöksessä edellytettyjä vuosikohtaisia suunnitelmia tai sopimuksessa
edellytettyjä vuositason tilaussopimuksia ei ole tehty. Sosiaalikeskuksesta saatujen
tietojen mukaan vuositason tilaussopimuksia ei ole tehty, koska on pyritty konsultointikustannusten hallitsemiseen. Vuositason tilaussopimukset on korvattu erikseen hankkeen kuluessa sovituilla konsultointikokonaisuuksilla ja -päivillä, joiden toteutumista, kustannuksia ja konsultoinnin tuloksia on seurattu. Alustavia vuosikohtaisia suunnitelmaluonnoksia on tehty, joita ei ole sellaisenaan hyväksytty.
Kansliapäällikkö on 24.2.2006 antanut ”Menettelytapaohjeet kaupungin sopimusten hallintaan”. Ohjeiden mukaan virastoissa on sopimusten seuranta ja valvonta otettava jatkuvaksi ja säännölliseksi osaksi toimintaa. Kaikki taloudellisia velvoitteita sisältävät sopimukset ja sitoumukset on kirjattava sopimusrekisteriin. Kaupungin sopimusrekisterinä
toimii pääsääntöisesti JoutseNet-järjestelmän sopimusrekisteri. Sosiaalikeskuksen tekemät sopimukset konsultin kanssa eivät näy kaupungin sopimusrekisterissä.
Tarkastuslautakunta toteaa, että päätöksiä ja sopimuksia pitää noudattaa, ellei toisin päätetä tai sovita. Noudattamatta ovat jääneet kaupunginjohtajan 18.4.2006 tekemä konsulttipalvelujen hankintaa koskeva päätös, kaupungin 1.8.2006 allekirjoittama konsulttipalvelujen hankintasopimus ja kansliapäällikön 24.2.2006 antamat,
sopimuksen tallentamista koskevat ohjeet.
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Hankkeen voimavarojen riittävyys
Hallintosäännön 45 §:n mukaan projektin asettamisesta päättää toimialallaan kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja, lautakunta ja virastopäällikkö.
Projektin asettajan on asettamispäätöksessä määrättävä kaupunginhallituksen antamia
ohjeita noudattaen projektin johtamisesta, organisaatiosta ja vastuusuhteista sekä osoitettava projektin käyttöön varat.
Sosiaali- ja terveystoimen yhdistämishankkeen operatiiviseen johtamiseen on
hankkeen laajuuteen nähden irrotettu melko vähän voimavaroja. Hankkeessa ei ole
kokopäiväistä hankejohtajaa. Hankkeen muutosjohtajana on 1.2.2006 alkaen toiminut
oman toimensa ohella sosiaalitoimenjohtaja, joka vuoden 2008 alusta siirtyi hoitamaan
SoTe-hankkeen ohella apulaiskaupunginjohtajan virkaa.
Varsinaista operatiivista työtä hankkeessa toteuttaa muutosjohtajan johtama muutosryhmä. Hankkeen muutosryhmässä ovat vuosina 2006 ja 2007 työskennelleet muutosjohtajan lisäksi kaupunginkanslian rahoittama kokopäiväinen projektipäällikkö (joka siirtyi
sosiaalitoimenjohtajan sijaiseksi ajalle 1.1. - 31.12.2008), kaupunginkanslian rahoittama
kokopäiväinen erityisasiantuntija, sosiaalitoimen rahoittama lakimies, terveystoimen rahoittama tulosaluejohtaja sekä lisäksi terveystoimen johtaja osallistuu muutosryhmän
työskentelyyn.
Muutosryhmässä toimivien työpaineiden helpottamiseksi on kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston 21.3.2006 tekemällä päätöksellä perustettu 1.4.2006 lukien sosiaalikeskukseen apulaissosiaalitoimenjohtajan virka ja lakimiehen virka sekä terveystoimeen terveyskeskuslääkärin virka enintään 31.12.2008 päättyväksi määräajaksi.
Kaupunginhallituksen talousarviossa määrärahaa on varattu kahden henkilön palkkoihin
vuodelle 2006 80.000 € ja vuodelle 2007 130.000 € (luvut pyöristetty).
Lisäksi sosiaalitoimen alaiselta hankkeen tililtä on hankkeen kuluessa käytetty rahaa
mm. määräaikaisten virkojen palkkoihin ja konsulttipalkkioihin seuraavasti (luvut pyöristetty):
Vuosi
€
2006
146.000 (josta palkat ja sivukulut n. 91.000 ja palvelujen ostot 54.000)
2007
232.000 (josta palkat ja sivukulut n. 119.000 ja palvelujen ostot 105.000)
Hankkeeseen on vuoden 2006 keväällä palkattu konsultti. Hankkeen konsulttipalvelut rahoitetaan sosiaalitoimen budjetista SoTe-hankkeelle varatusta määrärahasta.
SoTe-hankkeessa työskentelee lukuisissa työryhmissä runsaasti sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöä, jotka tekevät työtä oman toimensa ohella. Huhtikuussa 2008 saatujen
tietojen mukaan hankkeessa on 9 ydinpalvelutyöryhmää ja 11 tukipalvelutyöryhmää, joissa työskentelee yhteensä n. 200 sosiaali- ja terveystoimen työntekijää. Arvioinnin yhteydessä tehdyissä haastatteluissa kävi ilmi, että hankkeessa työskentelevät ovat käyttäneet toteutukseen runsaasti myös omaa vapaa-aikaa.
Tarkastuslautakunta pitää erittäin myönteisenä, että rajallisista resursseista huolimatta tuloksia on saavutettu ja henkilöstö on motivoitunutta. Hankkeeseen osallistuneet henkilöt ovat osoittaneet olevansa vahvasti sitoutuneita hankkeen toteuttamiseen.
Kuitenkin on pidettävä hankkeen voimavarojen ohjaamisen kannalta ongelmallisena, ettei hankkeen asettamispäätöksessä ole hallintosäännön edellyttämällä tavalla osoitettu hankkeelle varoja, eikä ohjaus- tai johtoryhmällä ole ollut käytettävissään kokonaissuunnitelmia tai seurantatietoja koskien hankkeen kustannuksia tai
henkilövoimavarojen käyttöä. Näin ollen ohjaus- tai johtoryhmällä ei ole ollut keinoja puuttua mahdollisiin ongelmiin liittyen hankkeen voimavarojen riittämättömyyteen.
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Henkilöstön osallistaminen muutokseen
Sosiaali- ja terveystoimen yhdistäminen koskettaa yhteensä lähes 7.000 kaupungin työntekijää. Hankkeen kohderyhmän laajuuteen nähden tiedottaminen hankkeesta henkilöstölle on ollut melko niukkaa. Hankkeella on omat nettisivut, joita henkilöstön haastatteluissa esille tulleiden mielipiteiden mukaan kuitenkin on päivitetty odotuksiin nähden liian
harvoin. SoTe-hanketta on käsitelty myös sosiaali- ja terveystoimen henkilöstölehdissä,
mutta varsin yleisellä tasolla. Haastattelujen perusteella tärkeätä olisi saattaa hankkeen
nettisivut ajan tasalle ja julkaista tietoa hankkeen etenemisestä useammin ja säännöllisemmin.
Haastattelujen mukaan henkilöstön edustajien kokemus on, ettei SoTe-hankkeessa ole
vielä riittävästi hyödynnetty henkilöstön osaamista kehitettäessä yhdistetyn sosiaali- ja
terveystoimen prosesseja joustavammiksi ja tarkoituksenmukaisemmiksi. Haastatteluissa
tuotiin vahvasti esille, että valmistelun aikana ja myöhemmin yhdistetyssä hallintokunnassa on varmistettava henkilöstön osallistaminen toiminnan kehittämiseen.
Uuden, yhdistetyn hallintokunnan toiminnan suunnittelun kannalta avainasemassa ovat
uuden organisaation esimiehet. Haastatteluissa esitettiin epäily, että mikäli uusien johtajien valinta tehdään kaavaillussa aikataulussa vasta 30.6.2008 mennessä, se on yhdistetyn hallintokunnan toiminnan käynnistymisen kannalta liian myöhään. Toiminnan suunnittelun kannalta yhdistetyn hallintokunnan johtajat olisi ollut tarpeen valita jo aikaisemmin.
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että henkilöstön osaamista hyödynnetään tehokkaasti yhdistetyn sosiaali- ja terveystoimen tulevan toiminnan ja prosessien
suunnittelussa entistä sujuvammiksi ja kustannustehokkaammiksi. Yhdistetyn hallintokunnan toiminnan ja talouden suunnittelun kannalta toiminnan johtajat olisi
ollut syytä valita riittävän varhaisessa vaiheessa.
SoTe-hankkeen yhteydet SoTe-Tieto-hankkeeseen ja TOTI-hankkeeseen
SoTe-hankkeeseen kuuluu Turun sosiaali- ja terveystoimen strategisen johtamisen ja tiedonhallinnan kehittämishanke (SoTe-Tieto), joka on asetettu ajalle 1.2.2007 - 31.12.2009
sosiaalitoimenjohtajan 19.4.2007 tekemällä päätöksellä. Turun sosiaalikeskus vastaa
hankkeen koordinoinnista ja hallinnosta. Yhteistyökumppaneina ovat Turun kauppakorkeakoulu ja Turun yliopisto.
SoTe-Tieto-hankkeen ohjausryhmänä toimii SoTe-hankkeen ohjausryhmä. SoTe-Tietohankkeen strategisesta ohjauksesta vastaa johtoryhmä, jona toimii SoTe-hankkeen muutosryhmä hankeasiantuntijoilla, henkilöstön edustajalla, korkeakoulujen edustajalla sekä
sosiaali- ja terveystoimen yhdistämisprosessin konsultin edustajalla täydennettynä.
Hankkeen toteutuksesta vastaa toimeenpanoryhmä. SoTe-Tieto-hankkeeseen on palkattu projektipäällikkö 1.5.2007 alkaen.
SoTe-Tieto-hankkeella on sosiaali- ja terveysministeriön valtionapurahoitus sosiaalialan
kehittämisohjelmasta. Hankkeen valtionavustuksen perusteeksi hyväksytyt kustannukset
ovat 957.000 €, josta enintään 42 % voidaan saada valtionavustuksena.
Koko kaupungin johdon tietotarpeisiin keskittyvän Toiminnan ja talouden ohjauksen kehittämishankkeen (TOTI-hanke) hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa
26.3.2007. Kaupunginjohtaja on 3.5.2007 nimennyt hankeen ohjausryhmän. Hankkeen
arvioitu kesto on viisi vuotta (2007 - 2011). Hankkeen kolme pilottia ovat
-

SoTe – palvelutoimen johtamisen näkökulma,
Vesilaitos – liikelaitosjohtamisen näkökulma ja
Tonttituotantoprosessi – prosessijohtamisen näkökulma.
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TOTI-hankkeen puitteissa Turku tekee laajaa yhteistyötä muiden kuntien kanssa.
Tässä yhteistyössä SoTe-Tieto-hanke on kiinteästi mukana. SoTe- palvelutoimen
johtamisen näkökulmaa koskevaan pilottiin liittyen TOTI-hanke on mukana Tampereen
vetämässä Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelutuotannon tietojohtamisen kehittämishankkeessa (Soster-hanke), jolle Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA)
on myöntänyt 1,6 M€ seuraavalle kolmelle vuodelle. Kunnilta toivottu panos on asiantuntijatyöpanosta, jonka tulisi kohdentua erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon arviointimittariston kehittämiseen. Turun toiminnan koordinaatiosta kuntien yhteisessä Soster-hankkeessa vastaa SoTe-Tieto-hankkeen projektipäällikkö ja projektiorganisaatio, jotta hankkeiden yhdensuuntaisuus voidaan varmistaa ja päällekkäinen työ välttää. Lisäksi SoTe-Tieto hankkeen projektipäällikkö on nimetty Turun edustajaksi Sosterhankkeen ohjausryhmään sosiaalitoimenjohtajan 20.12.2007 tekemällä päätöksellä.
Turun kaupungin TOTI-hankkeella on lisäksi yhteistyöhanke valtiovarainministeriön alaisen Kunta-IT:n kanssa. Yhteistyöhankkeen nimi on TotIT. Yhteistyöhankkeeseen saadaan tukea valtiovarainministeriöltä 900.000 €. Turun lisäksi TotIT-yhteistyöhankkeessa
ovat mukana Hollola, Lahti, Lieto, Oulu, Pori ja Tampere ajalla helmikuu 2008 - toukokuu
2009.
Turun toiminnan- ja taloudenohjaukseen liittyvät kehittämishankkeet ja ulkoiset rahoittajat

Turku
ToTi-hanke
TotIT-hanke
Rahoittaja: KuntaIT
(vm)
900.000€ / 12 kk (~5
htv)
Turku
Tampere
Oulu
Lahti
Pori
Lieto
Hollola

Ta v. 2007 yht.
598.000€
Kokonaiskust.arvio:
6,7M€ / vv.2007-2011,
josta ulkoiset
kustannukset 3,1M€

Turku
Sote-Tieto
Rahoittaja: STM
Hyväksytyt kustannukset 957.900€,
josta max. 42% (400.000€) 2007 2009
valtionavustuksena

”Soster”- hanke
Rahoittaja: KuntaIT
(vm)
1,6 M€ / 3 v.
Tampere
Turku
Oulu
Lahti
Espoo
Päijät-Hämeen sosiaalija terveyspalvelujen
kuntayhtymä

Kuva 10. Lähde: ToTi-hankkeen nettisivut, Turun kaupungin intranet

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että kaupungin tasolla on varmistettava, että kehittämistyö, joka tehdään kaupungin omissa tietojärjestelmähankkeissa ja niissä tietojärjestelmäyhteistyöhankkeissa, joihin kaupunki osallistuu, on
yhteensopivaa kaupungin yhteisesti sovittujen, tietohallintoa koskevien linjauksien kanssa.
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3.3 Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen hallinnollinen yhdistäminen
Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2007 talousarviossa on edellytetty seuraavien hallinnon kehittämisselvitysten tekemistä:
•
•

Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen hallinnollisen yhdistämisen kustannustehokkuuden arviointi vuoden 2007 aikana (lautakuntarakenne säilyy).
Opetustoimintojen hallinnollisen yhdistämisen kustannustehokkuuden arviointi vuoden 2007 aikana (lautakuntarakenne säilyy).

Palvelutoimen apulaiskaupunginjohtaja Kaija Hartiala asetti päätöspöytäkirjallaan
28.8.2007 § 8 työryhmän laatimaan näitä selvityksiä. Työryhmä koottiin ainoastaan keskushallinnon edustajista. Päätöspöytäkirjan esittelyssä mainittiin, keitä kyseisten hallintokuntien asiantuntijoita työryhmän tulee kuulla selvitystä tehdessään.
Työryhmä luovutti raporttinsa osaamis- ja elinkeinotoimen sekä palvelutoimen apulaiskaupunginjohtajille 13.2.2008.
Työryhmä tulkitsi antamassaan raportissa valtuuston talousarviokirjaan tekemien kirjausten perusteella annettua toimeksiantoa niin, että kyseessä on selvitys liikunta-, kulttuurija nuorisotoimen yhdistämisestä yhdeksi hallintokokonaisuudeksi. Toimeksiannon mukaan arvioitiin virastojen yhdistämisen kustannustehokkuutta sillä rajauksella, että kysymys on yhdistämisestä välittömästi aiheutuvista taloudellisista vaikutuksista. Toiminnan
sisältöjen kehittymisestä saatavia hyötyjä ei juurikaan selvitetty, vaikka asiaan otettiin
jonkin verran kantaa kirjatuissa kommenteissa ja asiantuntijalausunnoissa.
Lisäksi työryhmän tehtävänä oli laatia mahdolliset ehdotukset johto- ja toimintasääntöjen
muuttamiseksi. Työryhmä katsoi, että muutokset johto- ja toimintasääntöihin voidaan laatia vasta, kun periaatepäätökset mahdollisista hallintojen yhdistämisistä ja niihin liittyvistä
valta- ja vastuukysymyksistä on tehty.
Raporttiin perustuen työryhmä tuli asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen siihen tulokseen,
että hallintotoimintojen yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi on perusteltua toiminnallisista syistä, jos palveluprosessit suunnitellaan huolellisesti yhdessä ja asiakkaiden näkökulmasta lähtien. Kustannustehokkuuteen yhdistäminen vaikuttaisi pidemmällä aikavälillä
ja näkyisi ennemmin palveluprosessien kuin hallinnon kustannuksissa.
Työryhmän raportissa todetaan edelleen, että hallinnot ovat nyt suhteellisen ohuita ja yhdistämällä voitaisiin resursseja siirtää päivittäisjohtamisesta toiminnan kehittämiseen.
Lautakuntarakenne säilyttäen ei liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimen hallintojen yhdistämisellä saada aikaan merkittäviä kustannussäästöjä.
Työryhmä ehdottaa, että liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen hallinnot yhdistetään ja vahvistetaan seuraavasti:
Vaihe 1
• kulttuuritoimen hallinto (kanslia ja laitokset) selvitetään ja mahdollisesti yhdistetään kulttuuritoimen kansliaan
• yhdistämistä varten perustetaan erillinen projekti
• projektia ohjaa ja valvoo ohjausryhmä, jota vetää apulaiskaupunginjohtaja
• apulaiskaupunginjohtaja nimeää projektille työryhmän ja sen vetäjän
• perustettavan projektin tehtävänä on laatia ehdotukset johto- ja toimintasääntöjen muuttamiseksi
Vaihe 2
• liikuntatoimi, nuorisotoimi ja kulttuuritoimi yhdistetään yhdeksi va58

•

paa- ajan toimen hallintokunnaksi
lautakuntarakennetta uudistetaan siten, kulttuurilautakunnasta tulee
päälautakunta ja lautakunnalla on liikunta-asioista ja nuorisoasioista
päättävät jaostot tai liikuntatoimen, nuorisotoimen ja kulttuuritoimen
lautakunnat yhdistetään yhdeksi vapaa-ajan lautakunnaksi.

Edelleen ehdotetaan, että kaupunginhallitukselle esitetään edellä kulttuuritoimen hallinnollista yhdistämistä ja valmistelevan projektin/työryhmän asettamista sen jälkeen, kun
asianosaisilta hallintokunnilta on pyydetty lausunnot työryhmän ehdotuksesta.
Palvelutointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on tehnyt 28.2.2008 § 8 päätöspöytäkirjan
hallintojen yhdistämistyöryhmän raporttiin perustuen. Päätöksen mukaan kulttuuritoimen
tuli tehdä palvelutointa johtavalle apulaiskaupunginjohtajalle esitys kulttuuritoimen hallinnon kehittämistyöryhmästä 10.3.2008 mennessä. Liikuntatoimelta, kulttuuritoimelta ja
nuorisotoimelta pyydettiin lausunnot työryhmän raportista 14.3.2008 mennessä. Edelleen
työryhmän ehdottaman vaiheen 2 osalta tulee vielä erikseen selvittää nuorisotoimen,
opetustoimen ja sosiaalitoimen välinen tehtävienjako ja tämän jälkeen erikseen päättää
tehtävistä uudelleenjärjestelyistä.
Kulttuuritoimi toteaa lausunnossaan, että ennen siirtymistä vaiheeseen 2, on selvitettävä
apulaiskaupunginjohtajan edellyttämä nuorisotoimen, opetustoimen ja sosiaalitoimen välinen tehtävänjako ja että kulttuuritoimen on omalta osaltaan saatava vaiheen 1 uudistukset päätökseen ja toimimaan.
Kulttuuritoimen lausunnossa todetaan myös, että liikuntatoimi on siirtynyt tilaaja - tuottaja
-malliseen (sopimusohjaus) toimintaan vuoden 2006 alusta. Kulttuuritoimi ja nuorisotoimi
ovat osaltaan siirtymässä sopimusohjausmalliseen toimintaan, mutta tämä prosessi on
vielä aluillaan ja se pitää saada käynnistettyä ennen mahdollista vaiheen 2 yhdistämistä.
Kulttuuritoimi toteaa edelleen, että hallintokuntia yhdistettäessä on lähtökohtana oltava
asiakaslähtöinen palvelujen tuottaminen siihen liittyvien asiakastarpeesta lähtevien ja
vaikuttavuustuloksiin päättyvien prosessien kautta. Samalla on tärkeää, että lautakunnat
yhdistetään yhdeksi lautakunnaksi ja että arvioidaan lautakunnan alaisten substanssiin
keskittyvien jaostojen tarve.
Nuorisotoimen lausunto on osaltaan samansuuntainen kulttuuritoimen lausunnon kanssa, lausunnossa todetaan lisäksi, että ennen yhdistämishankkeiden käynnistämistä tulee
avoimesti miettiä erilaisten vaihtoehtojen edut ja haitat ensisijaisesti asiakasnäkökulmasta. Nuorisolain (72/2006) mukainen kohderyhmä on alle 29-vuotiaat. Yhtenäiset kohderyhmät nuorisotoimella on opetustoimen ja ammatti-instituutin kanssa.
Liikuntatoimi toteaa lausunnossaan mm., että laajan yhdistämisen kannalta on tarkoituksenmukaista yhdistää myös lautakunnat yhdeksi vapaa-aikalautakunnaksi. Edelleen liikuntatoimi toteaa, että yhdistämisen suunnittelu pitää käynnistää asiakas- ja palvelutuotannon, ei hallinnon, näkökulmasta.
Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen hallinnollista yhdistämistä varten kokoonpantu työryhmä koottiin ainoastaan keskushallinnon edustajista, työryhmästä puuttui
yhdistettävien hallintokuntien toiminnan tuntevat avainhenkilöt, joita kuultiin ainoastaan asiantuntijoina.
Toimeksiannon ja tavoitteiden tulisi olla niin yksiselitteiset ja selkeät, ettei työryhmän tarvitsisi tehtäväänsä aloittaessaan tulkita annettua toimeksiantoa ja sen
tavoitteita selkeyttääkseen omaa työtään.
Hallintokuntien avainhenkiöiden haastatteluissa sekä hallintokuntien antamissa
lausunnoissa työryhmän raportista nousi selkeästi esille yksi kaupungin arvoista:
asukas- ja asiakaslähtöisyys. Hallintokuntien näkemyksen mukaan suunnittelussa
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pitäisi lähteä liikkeelle selvittämällä yhteiset palveluprosessit ja palvelutuotteet
(asiakaslähtöisesti) ja tavoitella sitä kautta mahdollisimman hyviä palveluja kuntalaisille, resurssien suuntaamista asiakaspalveluun ja mahdollisimman kevyttä hallintoa.

4

Tarkastuslautakunnan raportoinnin jälkiseuranta
Tarkastuslautakunta seuraa arviointikertomukseen sekä muihin raportteihin sisältyneiden
suositusten ja toimenpide-ehdotusten käsittelyä ja toteutumista kaupungin hallinnossa.
Kaupunginvaltuusto käsitteli tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2006
kokouksessaan 11.6.2007 § 123. Valtuusto päätti merkitä arviointikertomuksen tiedokseen, lähettää arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten
ja velvoittaa kaupunginhallituksen tuomaan lokakuun 2007 loppuun mennessä kaupunginvaltuustolle selvityksen toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai joihin on ryhdyttävä tarkastuslautakunnan esille nostamien ongelmien korjaamiseksi. Kaupunginhallitus päätti
18.6.2007 panna täytäntöön kaupunginvaltuuston 11.6.2007 tekemät päätökset. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus (§ 123) lähetettiin toimenpiteitä varten kaupunginhallitukselle. Hallintokunnilta ei päätetty pyytää lausuntoja arviointikertomuksen edellyttämistä toimenpiteistä. Kaupungintasoinen kannanotto vuoden 2006 arviointikertomuksesta jäi
näin ollen saamatta.
Kaupunginhallitus on käsitellyt selvityksen antamista tarkastuslautakunnan vuoden 2006
arviointikertomuksen johdosta kokouksessaan 25.3.2008, jolloin asia pantiin pöydälle, ja
seuraavan kerran kokouksessaan 14.4.2008, jolloin kahden äänestyksen jälkeen kaupunginhallitus päätti hyväksyä talouskeskuksen 19.3.2008 antaman asiaa koskevan selvityksen annettavaksi omana selvityksenään kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 21.4.2008 § 77 merkitä selvityksen tiedokseen. Samalla
kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä henkilöstöpolitiikkaa sekä omaa asuntokantaa koskevan muutosehdotuksen sekä lisäesityksen päätökseen, jossa kaupunginvaltuusto
huomautti kaupunginhallitusta siitä, että kaupunginhallitus ei ole noudattanut tässä asiassa kaupunginvaltuuston päättämää aikataulua. Kaupunginhallituksen tietoon päätettiin
saattaa valtuutetun seuraava ponsiehdotus ”Kaupungin talousasioiden järkeväksi hoitamiseksi kaupunginhallitus kehittää nopeasti kustannuslaskentaa ja toimintalaskentaa erityisesti myös palvelusektorilla.”
Myös vuotta 2005 koskevan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen johdosta annettu
selvitys tuli kaupunginvaltuuston käsittelyyn myöhässä, vasta 22.1.2007. Valtuusto oli
velvoittanut kaupunginhallituksen antamaan lokakuun 2006 loppuun mennessä selvityksen toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdyttävä tarkastuslautakunnan esiin nostamien
ongelmien korjaamiseksi. Hallintokunnat olivat määräaikaan mennessä antaneet kaupunginhallitukselle omat lausuntonsa arviointikertomuksessa esitettyihin kannanottoihin.
Valtuustolle antamassa selvityksessä kaupunginhallitus raportoi vain kaupunginkanslian
talouskeskuksen arviointikertomuksen johdosta antamasta lausunnosta. Talouskeskus
oli antanut oman lausuntonsa arviointikertomuksen kohdasta 3.2 Talouden tila.
Kaupunginhallituksen on noudatettava valtuuston päättämää aikataulua antaessaan selvityksen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen johdosta. Lisäksi
kaupunginhallituksen on pyydettävä hallintokunnilta lausunnot arviointikertomuksessa esitettyihin kannanottoihin sekä raportoitava kaupungintasoisesti toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä tarkastuslautakunnan esille nostamien ongelmien korjaamiseksi. Kaupunginhallituksen ja ylimmän virkamiesjohdon tulee luonnollisesti
ensin määritellä ja päättää tarvittavat kaupungintasoiset toimenpiteet.
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LIITE 1

Turun kaupungin hallinnon ja talouden tarkastus
Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja toiminta
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden
tarkastusta koskevat asiat. Lautakunta tuottaa kaupungin strategisen johtamisen ja toiminnan kehittämisen tueksi luotettavaa ja olennaista arviointitietoa valtuustolle, muille
päätöksentekijöille, kuntalaisille, ympäröivälle yhteiskunnalle ja kaupungin henkilöstölle
sekä arvioi valtuuston asettamien strategisten tavoitteiden ja talousarviotavoitteiden toteutumista, toiminnan tarkoituksenmukaisuutta, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Tarkastuslautakunnan tehtäviin on vaikuttanut kuntalain muutos (29.6.2006/578, 71 § 3 mom.),
jonka mukaan, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on
arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Lisäksi tarkastuslautakunnan tehtäviä
on muutettu osana kuntakonsernia koskevaa kuntalain muutospakettia (27.4.2007/519,
71 § 2 mom.).
Tarkastuslautakuntaan kuuluu 13 jäsentä, joista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
on oltava valtuutettuja. Toimikauden 2005 - 2008 tarkastuslautakunnan jäseninä ja heidän henkilökohtaisina varajäseninään ovat toimineet:
Jäsenet:

Varajäsenet:

Haapala Maija-Liisa, perushoitaja
Heinonen Risto, liikenneneuvos
Hongisto Markku, suunnittelija
Johansson Hans, järjestösihteeri
Korhonen Heikki, taloussuunnittelija, KTM
Laine Kristiina, ylitarkastaja, FM
Laitinen Marjukka, toimittaja

Turunen-Annunen Anja, toimistotyöntekijä
Anttikoski Esko, myyntipäällikkö
Salminen Jarto, varastotyöntekijä
Häggman Bengt, VTM
Salin Birgit, hum.kand.
Simander Riitta, taloussihteeri
Markkola (ent. Kainonen) Kirsi, fysioterapeutti
Ihalainen Elisa, opiskelija 27.8.2007
saakka
Raaska Annika, valt. yo 28.8.2007 alkaen
(Kv 27.8.2007 § 167)
Virtanen Harri, keittiömestari
Kallioniemi Taisto, lehtori
Lintula Samuli, kauppat. yo
Helin Raija, hitsaaja
Rönnholm Antton, VTM 10.12.2007 saakka
Laatta Kimmo, myyntipäällikkö,
11.12.2007 alkaen
(Kv 10.12.2007 § 248)

Nummelin Anu, opiskelija, KTM 27.2.2008

Partanen Simo, varatuomari
Puhakka Matti, diplomikauppias
Sarlund Katri, biol. ja maant. opettaja
Syväkari Ulla, toimistonhoitaja
Talvitie Heikki, isännöitsijä

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana on toiminut biologian ja maantiedon opettaja
Katri Sarlund ja varapuheenjohtajana isännöitsijä Heikki Talvitie.
Tarkastuslautakunnan valmistelu- ja täytäntöönpanoyksikkönä on toiminut revisiotoimisto.
Tarkastuslautakunta kokoontui vuonna 2007 yhteensä 16 kertaa. Kevätkaudella kokouksissa on kuultu kaupunginjohtoa ja talousjohtoa Turun kaupungin vuoden 2006 tilinpäätöksestä, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kaupungin talousaseman kehittymisestä, henkilöstöjohtoa Turun kaupungin vuoden 2006 henkilöstö64

raportista ja henkilöstöstrategian tavoitteiden toteutumisesta sekä kansliapäällikköä kaupungin keskushallinnon organisaation uudistamisesta. Toukokuussa 2007 tarkastuslautakunta hyväksyi arviointikertomuksen Turun kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2006. Kaupungin vuoden 2006 tilinpäätös, tarkastuslautakunnan arviointikertomus ja tilintarkastajan tilintarkastuskertomus käsiteltiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.6.2007.
Toimintavuotena on valmistunut raportti Talouden tasapainottaminen – seurantavastuusta toimenpidevastuuseen. Raportti on käsitelty kaupunginvaltuustossa 12.2.2007.
Syyskaudella 2007 tarkastuslautakunta piti työohjelmaan perustuvia hallinto- ja/tai lautakuntatapaamisia seuraavasti: Turun Seudun Vesi Oy:n toimitusjohtaja 28.8.2007, TVT
Asunnot Oy:n ja Koy Lehtolaakson toimitusjohtaja 28.8.2007, Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta 11.9.2007, terveyslautakunta 13.11.2007, kiinteistölautakunta
21.11.2007, teknisten palveluiden lautakunta 4.12.2007 sekä ympäristö- ja kaavoituslautakunta 10.12.2007. Tarkastuslautakunta suoritti työohjelmaan perustuvia pienryhmäkäyntejä aluepelastuslaitokselle 23.8.2007, viherlaitokselle 1.10.2007, kiinteistölaitokselle
15.10.2007, talotoimeen 16.10.2007 sekä puhtaanapitolaitokselle 16.10.2007.

Tilintarkastaja ja tilintarkastuksen toteutus
Turun kaupungin tilintarkastajana valtuustokaudella 2005 - 2008 on toiminut JHTTyhteisö PwC Julkistarkastus Oy (entinen nimi SVH Julkistarkastus Oy) vastuunalaisena
tilintarkastajana JHTT Irma Högman 4.12.2007 asti.
Tarkastuslautakunnan kokouksessa 4.12.2007 päätettiin merkitä tiedoksi PwC Julkistarkastus Oy:n ilmoitus vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtamisesta ja hyväksyä KHT,
JHTT Tomi Moision nimeäminen vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi 5.12.2007 alkaen.
Tomi Moisio on aikaisemmin toiminut tarkastustiimissä. Hän on ollut mukana Turun kaupungin tilintarkastuksessa vuodesta 1997 lähtien.
Tilintarkastaja on raportoinut tarkastuslautakunnalle tarkastustyön etenemisestä vuosisuunnitelman ja valtuustokaudelle laaditun tarkastussuunnitelman mukaisesti. Kirjalliset
raportit on lautakunnan toimesta lähetetty edelleen kaupunginhallitukselle.
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LIITE 2

TURKU-STRATEGIA

OMISTAJAPOLITIIKKA
(Turun kaupungin omistajapolitiikka 15.10.2007, päiv.12.11.2007)

OMAISUUDEN KÄYTTÖ JA
HALLINTA

KONSERNIOHJAUS
KV:N HYV. KONSERNIOHJAUKSEN PERIAATTEET

⎯ Omaisuuden käytölle asetettavat
tavoitteet
⎯ Omaisuuden käyttö ja hoito palvelutuotannon välineenä, kehittämisen välineenä
⎯ Omaisuuden arvon säilyttäminen
ja lisääminen
⎯ Omistuksesta luopuminen
⎯ Riskien hallinta
⎯ ohjaus ja valvonta

•
•
•

KAUPUNKIKONSERNIN
OMISTAJAOHJAUS
⎯ Kunnallisten liikelaitosten ohjaus ja kaupungin
”ulkoisen konsernin” ohjaus
⎯ Kaupungin edustajien
nimeäminen hallintoelimiin
⎯ Kaupungin KONSERNIOHJEET

PITKÄN AIKAVÄLIN INVESTOINTISUUNNITELMA
MAAPOLITIIKAN PERIAATTEET
ASUNTO- JA MAANKÄYTTÖOHJELMA

•
•

Kaupunginhallituksen
johtosääntö - konsernijohto, konsernijaosto
Keskushallinnon toimintasääntö - konsernihallinto ja valvonta

PALVELUJEN TUOTTAJAT
kunnalliset liikelaitokset, liikelaitoskuntayhtymät, kuntayhtymät, kuntayhtiöt

ASIAKKAAT
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Kulttuuri
Lapsille ja nuorille
Konsertteja ja teatteriesityksiä lapsille ja nuorille Kulttuurikeskuksessa
Kulttuurikasvatus Turun maakuntamuseossa
Lapsille ja nuorille
Kulttuuripaja
Kulttuuripaja, toimipaikka lapsille, nuorille ja perheille
Lasten ja nuorten galleria
Museokasvatus Wäinö Aaltosen museossa
Koulut
Taide ja toimintatalo Vimma
Taidekeskus (koulussasi)
Kulttuuripolku
Tapahtumat
Tapahtumien Turku
DBL -kaupunkifestivaali
Ruisrock

Kirjastot ja arkistot
Turun kaupungin kirjasto
Kirjastot, aukioloajat ja yhteystiedot
Pääkirjasto
Lasten ja nuorten osasto
Varsinais-Suomen muita kirjastoja
Turun ammattikorkeakoulun kirjasto – Aura
Turun kauppakorkeakoulun kirjasto – Valpuri
Turun Yliopiston kirjasto – Volter
Åbo Akademin kirjasto – Alma

Kaupunkisuunnittelu ja ympäristö
Kestävä kehitys
Koulutus
Koulutusta tarjolla monipuolisesti
Tammenterhon luotokoulu
Turun AMK:n kestävän kehityksen koulutusohjelma
Varsinais-Suomen Agendatoimisto
Ympäristökasvatus
Lasten ja nuorten ympäristöviikko
Vihreä lippu
Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry.

Kartat, kadut ja liikenne

Ensi- ja turvakodit
Nettiturvakoti
Turvakodit ja päivystävä puhelin

Asuminen ja rakentaminen
Asunnon hankkiminen
Opiskelija-asuminen
Erityisesti opiskelijoille suunnattuja asuntoja (lisätietoa nuortenturku.fi –sivuilta)
Turun Ylioppilaskyläsäätiö – TYS
Opiskelijoiden vuokranvälitys – OVV
Opiskelijoiden asuntovuokraus – Helppi

www.turku.fi-sivut / Sivukartta nuorille tarkoitetuista palveluista

LIITE 3

Poweraction.net
Lainattavia liikuntavälineitä
Tarkemmat tiedot voit kysyä Pansion, Runosmäen nuorisotalolta,
Varissuon nuorisotalolta ja Lausteen nuorisotalolta
Liikunta- ja urheiluseuroja
Turussa toimii yli 300 liikuntaa järjestävää seuraa ja yhdistystä
Klikkaamalla tätä linkkiä pääset selaamaan lajiryhmiä
Erityisliikuntaa järjestävät yhdistykset
Ruotsinkieliset liikunta- ja urheiluseurat
Opastusta harrastusmahdollisuuksiin
liikuntapalveluvastaava Esa Naukkarinen
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”Nuortenturku.fi” -sivusto on suunnattu itsenäistymisvaiheessa oleville nuorille. Sivuston sisältö painottuu muiden kuin Turun kaupungin tarjoamien nuortenpalvelujen esittelyyn.

”Palveluja nuorille” -sivujen kautta löytyy tietoja monenlaisista nuorille suunnatuista Turun palveluista.
Sivuston sisältö painottuu Turun kaupungin tarjoamien palvelujen esittelyyn.

Palveluja nuorille

Ilman opiskelupaikkaa
Ohjaamo
KOHO-toiminta
Opetushallituksen koulutusnetistä
työvoimatoimisto (17-vuotta täyttäneet)
ammatinvalinnan ohjaus
työharjoittelu
ohjaavia koulutuksia ja kursseja
Nuorten tiedotus- ja neuvontapiste Nuorten Turku

Oppisopimuskoulutus
Oppisopimustoimisto

Opetus ja koulutus
Kymppiluokka
Lisätietoja antaa Aija Repo
Toimipaikat
Lukio-opetus
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulutus
Yliopistokoulutus

Oikeus ja turvallisuus

Matkailu
Myynnissä ainoastaan verkkokaupassamme!
Ruisrock –festarilippu ja hotellipaketti

Liikuntapalvelut
Nuorille

Liikunta ja ulkoilu
Koululiikunta
Tarkemmat tiedot perusopetuksen koululiikunnasta (linkki opetus- ja koulutus -sivuille)
Tarkemmat tiedot lukio-opetuksen koululiikunnasta (linkki opetus- ja koulutus -sivuille)
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Avustukset
Harrastukset
Bändit ja musiikkitoiminta
Järjestöt
Kulttuuripalvelut
Kurssit, kerhot, ryhmät
Liikuntapalvelut
Ilman opiskelu- tai työpaikkaa
Kesätyöpaikat
Nuorten työpajatoiminta
Ohjaamo
Työ ja työharjoittelu
Kansainvälinen toiminta
Leirit
Leirialueet
Leirit alle 12-vuotiaille
Leirit yli 12-vuotiaille
Retkivälineiden vuokraus
Monikulttuurinen toiminta
Nuorisotilojen toiminta
Nuorisotilat ja -talot
Tilojen vuokraus ja varaaminen
Nuortenturku.fi
(Nuorten Turku, Nuorten tiedotus- ja neuvontapiste, Turun kaupunginkirjasto, Linnankatu 2)
Asuminen
Liikunta
Maailmalle
Minä ja ympäristö
Oikeudet ja velvollisuudet
Oma talous
Opiskelu
Osallistu ja vaikuta
Seksuaaliterveys
Työ
Vapaa-aika
Apua erilaisiin ongelmiin
Kysy
Seikkailupuisto
Tapahtumat
Tapahtumaluokat
Nuoret
Terveyspalvelut
Nuorten terveyspalveluja (linkki terveystoimen internetsivuille)
Tieto- ja neuvontapalvelu
Nuorten tiedotus- ja neuvontapiste NuortenTurku, Yhteystiedot ja aukioloajat
Vaikuttaminen
Nuorisoaloite
Nuorisolautakunnan toiminta
Nuortenturku foorumi
VIMMA -nuorten taide- ja toimintatalo
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Virastot ja toimipaikat
Kulttuuritoimi
Liikuntapalvelukeskus
Nuorisoasiainkeskus
Opetustoimi

Työ ja elinkeinot
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulutus
Työvoimapalvelut
KOHO-toiminta nuoret alle 25 vuotta
Yliopistokoulutus

Turku.info

Terveys
Lapset ja nuoret
Lasten ja nuorten terveyspalvelut
Ehkäisyneuvola
Kouluterveydenhuolto (peruskoulut, lukiot)
Kuntoutus, lääkinnällinen
Lasten ja nuorten poliklinikka
Lasten ja nuorten psykiatria
Lastenneurologinen yksikkö (0-18 -vuotiaille)
Nuorten selviämisasema
Opiskelijaterveydenhuolto
Ravitsemusterapia
Lapset ja nuoret
Mielenterveys
Lapset ja nuoret
Opiskelijoiden terveyspalvelut

Tapahtumat ja vapaa-aika
Nuoriso
Kulttuurikeskus
Lapsille ja nuorille
Nuoriso
Linkki Palveluja nuorille sivustoon

Päätöksenteko ja talous

Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut
Vammainen lapsi ja nuori
Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten ja nuorten palveluopas (pdf)
Avustajapalvelu
Tukihenkilö

Perhe- ja sosiaalipalvelut
Työllistymispalvelut
KOHO-tominta nuoret alle 25-vuotta
Urasuunnittelijat
Työllistymispalveluyksikkö
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6,98%
3,92%
2,56%
1,89%
1,57%
1,39%
100%

Toimisto- ja hallintorakennukset

Muut rakennukset

Liikenteen rakennukset

Asuinrakennukset
(sis. Kesämökit)

Maa- ja metsätalouden
rakennukset

Myymälä-, majoitus- ja
ravitsemusrakennukset

OMAT TILAT YHTEENSÄ

ULKOAVUOKRATUT TILAT

OSAKEHUONEISTOT

8,83%

Teollisuus- ja varastorakennukset

(teatteri-, kirjasto-, museo, seura-,
kerho-, urheilu- ja liikuntatilat,
sekä muut kokoontumisrakennukset)

14,30%

21,66%

Hoitoalan rakennukset:

Kokoontumisrakennukset:

36,90%

Opetusrakennukset:

TARKOITUKSITTAIN

RAKENNUKSET KÄYTTÖ-

11.732

13.281

16.036

21.664

33.135

59.076

74.768
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190.035

81.896

1.216 846.267

55

73

180

33

230

57

201

162 120.988

122 183.297

103 312.293

2007
kpl
neliöt

1.697

56

77

202

33

258

62

211

174

121

104

188.303

84.020

852.889

11.886

13.641

20.926

20.837

33.689

64.680

71.346

120.696

180.819

314.369

2006
kpl
neliöt

1.696

60

81

206

33

254

60

202

174

123

103

61

83

206

37

266

59

209

176

120

103

kpl

177.095

65.938

844.853 1.719

13.001

14.266

23.889

20.912

30.204

64.601

69.454

120.924

172.699

314.903

2005
kpl
neliöt

837.841

13.570

14.702

18.318

21.548

29.759

58.049

71.219

128.924

172.661

309.091

2004
neliöt

LIITE 5
KOULUVERKKOVALMISTELU VUOSINA 2005 - 2008
- Tavoitteet, valmistelu, tehdyt päätökset
Vuoden 2005 kouluverkkoselvitys
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.11.2004 § 306 vuoden 2005 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2005 - 2007. Opetuslautakunnan tuloskortteihin (Prosessit ja rakenteet) sisältyi
yhtenä arviointikriteerinä kouluverkon tarkistaminen. Turun kouluverkon tarkistaminen on osa
laajempaa kaupungin palvelurakenneuudistusta, jossa tavoitteena on, että palveluiden tuottamisessa otetaan huomioon mm. väestörakenteen muutokset, tilojen käytön tehostamisen
tarve sekä henkilö- ja muiden resurssien joustavamman käytön mahdollisuus.
Opetustoimen mukaan kouluverkkouudistuksen tavoitteena on ollut:
1. oppilasmäärien muutosten huomioiminen opetustoimen toiminnassa Turussa sekä kaupungin eri alueilla,
2. koulutilojen tehokas käyttö,
3. kustannussäästöjen sekä kustannustehokkuuden lisääminen opetustoimessa sekä
4. yhtenäisen peruskouluun siirtyminen (vuosiluokat 1 - 9 yhdessä).
Opetuspalvelukeskuksen opetus- ja koulupalveluyksikkö laati kouluverkon tarkistamista koskevan suunnitelman, jonka pohjalta opetuslautakunta teki lokakuussa 2005 esityksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kouluverkon tarkistamisesta vuosina
2006 - 2010. Kouluverkon tarkistamista varten opetuspalvelukeskus nimesi neuvotteluryhmän,
jossa olivat edustettuina lukioiden, yläkoulujen, alakoulujen, erityiskoulujen sekä ruotsinkielisen opetustoimen edustajat. Neuvotteluryhmä kuuli useita asiantuntijoita valmistelun aikana.
Kouluverkon tarkistamista valmistellut neuvotteluryhmä totesi työn lähtökohdista, ettei kaupunginvaltuusto ollut hyväksyessään vuoden 2005 talousarvion tarkemmin eritellyt, mitä kouluverkon tarkistamistyön tulisi pitää sisällään.
Valmistelun osalta katsottiin myös perustelluksi, että suunnitelmassa otetaan huomioon paitsi
fyysisen kouluverkon mahdolliset muutokset myös mahdollisuudet yhtenäiseen peruskouluun
(vuosiluokat 1-9) siirtymiseen, oppilasaluerajojen tarkistamiseen sekä koulujen hallinnollisen
yhteistyön kehittämiseen.
Kouluverkkoselvityksessä on käsitelty laajasti mahdollisuuksia lakkauttaa tai yhdistää kouluja
hallinnollisesti kaupungin eri alueilla. Oppilasalueiden muutostarpeita on selvityksessä arvioitu
väestö- ja oppilaskehityksen pohjalta. Lisäksi selvityksessä on tarkasteltu koulukiinteistöjen
mahdollisia korjaustarpeita. Selvityksessä on käsitelty myös siirtymistä yhtenäiskouluihin sekä
lukioverkon kehittämistä.
Kaupunginvaltuusto päätti 12.12.2005 § 269 hyväksyä opetuslautakunnan esityksen pohjalta
opetuspalvelukeskuksen valmisteleman ehdotuksen kouluverkon tarkistamisesta. Kaupunginvaltuusto päätti opetuslautakunnan esitykseen perustuen 11:n (Aurajoen, Kastun, Pernon,
Snellmanin, Puolalanmäen, Kärsämäen, Nunnavuoren, Paimalan, Suikkilan ja Särkilahden
koulut sekä Pernon lukio) koulun lakkauttamisesta tai koulun toimintojen siirtämisestä toisen
koulun yhteyteen vuosien 2006 - 2009 aikana. Useimpien lakkautettavien koulujen kohdalla
kyse oli koulujen hallinnollisesta yhdistämisestä toiseen kouluun. Muutamien kouluyksiköiden
osalta päätös merkitsi koulun toiminnan lakkauttamista.
Samalla kaupunginvaltuusto teki periaatepäätöksen, että Paattisille rakennetaan uusi, Kreivilän ja Paavolan koulut korvaava koulu. Valtuusto velvoitti edelleen, että opetuslautakunnan
tuulee laatia yhdessä kaupunginhallituksen kanssa tarkempi selvitys Turun pohjoisen alueen
kouluverkoston kehittämisestä.
Turun pohjoisen alueen kouluverkon tarkistaminen vuonna 2006:
Kaupunginvaltuuston joulukuussa 2005 tekemässä kouluverkkopäätöksessä opetuslautakunta
velvoitettiin laatimaan tarkempi selvitys Turun pohjoisen alueen kouluverkon kehittämisestä
vuoden 2006 loppuun mennessä. Kaupunginvaltuuston päätöksen ohella kaupunginhallitus
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linjasi 13.2.2006 § 135 Turun pohjoisen alueen kouluverkon kehittämistä koskevan selvityksen lähtökohtia ja valmistelun aikataulua. Turun pohjoisen alueen kouluverkon tarkistaminen
koski ensisijaisesti Moision koulun oppilasaluetta sekä Kreivilän ja Paavolan koulujen oppilasaluetta ja niiden koulutilajärjestelyjä.
Opetuspalvelukeskuksen opetus- ja koulupalvelujen toimintayksikön laatima eri tilaratkaisuja
ja mahdollisia koulujen sijoituspaikkoja koskeva selvitys valmistui toukokuun alussa 2006.
Selvitys valmistui samanaikaisesti käynnissä olleen Yli-Maarian ja Paattisten koulujen hankesuunnitelmatyön ohessa.
Opetuslautakunta käsitteli Turun pohjoisen alueen kouluverkon tarkistamista kokouksessaan
31.5.2006 § 112. Opetuslautakunta päätyi tekemään esityksen kaupunginhallitukselle YliMaariaan ja Paattisille rakennettavista uusista kouluista. Lisäksi opetuslautakunta päätti, Kärsämäen ja Paimalan koulujen toiminnan lakkauttamisesta itsenäisinä kouluina. Samassa yhteydessä opetuslautakunta päätti saattaa tiedokseen Runosmäen, Nunnavuoren, Pallivahan,
Jäkärlän, Moision, Turun Lyseon, Kastun ja Rieskalähteen koulujen tilanteen ja päätti, ettei
näiden koulujen osalta ryhdytä muihin toimenpiteisiin.
Kaupunginhallitus käsitteli Turun pohjoisen alueen kouluverkkoa 19.6.2006 § 459 ja päätti
opetuslautakunnan 31.5.2006 esityksen mukaisesti vuonna 2011 rakennettavasta ja toimintansa aloittavasta uudesta Yli-Maarian koulusta. Lisäksi kaupunginhallitus päätti Paattisille rakennettavasta uudesta elokuussa 2010 toimintansa aloittavasta koulusta. Kreivilän ja Paavolan koulut päätettiin lakkauttaa Paattisten koulun aloittaessa toimintansa.
Kaupunginvaltuusto käsitteli 23.10.2006 § 202 opetustoimen johtosäännön muuttamista Pernon lukion sekä Pernon ja Pansion koulujen osalta. Kaupunginvaltuusto päätti opetuslautakunnan esitykseen perustuen muuttaa valtuuston 12.12.2005 hyväksymän johtosäännön 36
§:n voimaantulosäännöstä siten, että Pernon lukio lakkautetaan jo 1.8.2007 lukien. Pernon
koulun toiminta päätettiin yhdistää Pansion kouluun 1.8.2007 lukien.
Kouluverkkovalmistelu vuonna 2007
Kaupunginhallituksen talousarviotavoitteeksi on vuonna 2007 kouluverkkouudistuksen osalta
asetettu, että kouluverkoston osalta tehdyt päätökset etenevät aikataulussaan.
Opetuslautakunnan osalta vuoden 2007 aikana toteutettavaksi kehittämishankkeeksi on asetettu, että lukioverkkouudistuksen myötä osasta koulutiloja luovutaan ja hallintoa karsitaan.
Suunnitelmat kustannusvaikutuksineen tulee tuoda päätöksentekoon vuoden 2007 aikana.
Valtuustoryhmien välisessä sopimuksessa yhdeksi opetuslautakunnan tavoitteeksi (toimenpide 91) on mainittu, että opetustoimen organisaatiota kehitetään, johtamisjärjestelmää ja johtamista uudistetaan sekä toteutetaan kouluverkkotarkastelu syksyllä 2005. Opetuslautakunta
on käsitellyt Turun kaupunginvaltuuston ryhmien välisen sopimuksen 2005 - 2008 toteutumista kokouksessaan 13.2.2008 § 19. Lautakunta toteaa, että sille asetetut tavoitteet ovat toteutuneet varsin hyvin. Kouluverkon osalta todetaan, että kouluverkkoselvitykset on hyväksytty
kaupunginvaltuustossa joulukuussa 2005 ja lokakuussa 2007.
Kaupunginvaltuuston 22.1.2007 § 20 hyväksymässä palvelustrategiassa on kirjattu, että opetustoimen osalta jatkuva palveluverkon tarkastelu tulee tehdä oppilasmäärien muutoksia mukaillen ja että tilojen yhteiskäyttöä muiden hallintokuntien kanssa on tehostettava.
Suomenkielisen opetustoimen johtaja asetti 15.6.2006 työryhmän tarkastelemaan lukioverkkoa. Samassa yhteydessä työryhmän tuli selvittää Turun iltalukion tilatarpeet sekä vuosiluokille 7-9 opetusta antavien peruskoulujen tilanne. Opetustoimenjohtaja nimesi työryhmään (Lukio- ja perusopetusverkkotyöryhmä) opetuspalvelukeskuksesta suunnittelupäällikön, perusopetuspäällikön, lukio- ja aikuiskoulutuspäällikön sekä Luostarinvuoren lukion rehtorin. Toimeksiannon mukaan selvitystyö tuli saada päätökseen huhtikuun 2007 loppuun mennessä.
Laaditussa kouluverkkoselvityksessä todetaan, että kouluverkkotarkasteluun ovat vaikuttaneet
sekä perusopetuksen että lukioiden osalta kansallisella tasolla tehdyt kehityslinjaukset. Peruskoulun osalta kouluverkon tarkistamiseen liittyvät asutuksen painopisteen muuttuminen Turussa, oppilasmäärien väheneminen sekä perusopetuksen yhtenäisyyden korostaminen. Lukio-opetuksen osalta tarpeet kouluverkon muutoksiin liittyvät peruskoulun päättävien oppilaiden määrän vähentymiseen tulevina vuosina, toisen asteen ammatillisen koulutuksen suosion
lisääntymiseen sekä lukiokoulutuksen opetussuunnitelmalliseen eriytymiseen peruskoulusta.
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Lukio- ja perusopetusverkkotyöryhmän tekemään selvitykseen perustuen opetuslautakunta
hyväksyi 15.8.2007 § 133 ehdotuksen Vähä-Heikkilän ja Uittamon koulujen hallinnollisesta
yhdistämisestä, Paattisten koulun muodostamisesta, Luolavuoren ja Vuorelan koulujen yhdistämisestä, Kastun lukion ja Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion yhdistämisestä sekä Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lakkauttamisesta. Asia päätettiin viedä edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn.
Opetuslautakunta totesi edelleen 15.8.2007, että perusopetuksen ja lukioverkon tarkistamisella pyritään ensisijaisesti saavuttamaan toiminnallisia etuja. Opetuslautakunnan laskelmien
mukaan uudelleen kohdennettavaa rahaa olisi odotettavissa yhteensä noin 2 M€, kun koko
sen esittämä kouluverkkomuutos on toteutettu.
Opetuslautakunnan arvio kouluverkkouudistuksella saatavista taloudellisista säästöistä:
Koulukiinteistöjen luopumisesta saatavat säästöt
− Raunistulan koulukiinteistöstä luopuminen tuo vuositasolla noin 330.000 €:n vuotuiset säästöt.
(lisäksi huomioitava rakennuksen korjausvelka).
− Nunnavuoren koulukiinteistöstä luopuminen tuo vuositasolla noin 383.000 €:n vuotuiset säästöt
(lisäksi huomioitava rakennuksen korjausvelka).
Rehtorien virkojen yhdistämisistä syntyvät säästöt
− Yhden rehtorin palkkauskulut sivukuluineen ovat vuositasolla noin 65.000 €. Ehdotuksen mukaan
lukioista poistuu neljä rehtorin virkaa, samoin perusopetuksesta. Jäljelle jäävien lukioiden ja peruskoulujen rehtoreiden työn vaativuus ja palkkataso tulevat nousemaan ratkaisun myötä. Kun
samalla joissakin kouluissa turvaudutaan apulaisrehtoriratkaisuihin, on uudelleen kohdennettavissa oleva taloudellinen resurssi vuositasolla noin 260.000 €.
Lukioiden ja yläkoulujen yhdistämisistä saatavat säästöt
− Lukioiden yhdistäminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja suuremman lukion kurssitarjonnan
rationalisointi ja optimointi tuo uudelleen kohdennettavaa taloudellista resurssia noin 250.000 €,
jokaisessa kahden yhdistyvän koulun mallissa (vapautuva resurssi yhteensä kaikkiaan noin 1,0
M€).
− Yläkoulujen yhdistämisessä on myös saatavissa vastaavaa resurssia. Peruskoulun ryhmämuodostuksen ollessa sidotumpaa, on vapautuva taloudellinen resurssi noin 100.000 €.
Säästöt koulukuljetuksissa
− Kouluverkkoraportin mukaan vaikutukset koulukuljetuksiin ovat marginaaliset. Mikäli kouluverkkouudistus toteutettaisiin työryhmän ehdotusten mukaan, säästyisi koulukuljetuskustannuksia vuosittain noin 91.000 €.
− Yläkoululuokkien koulunkäynti Hirvensalossa toisi vuodessa noin 360.000 €:n säästöt koulukuljetuksen osalta.
Lähde: Opetuslautakunta 18.4.2007

Kaupunginvaltuusto käsitteli 8.10.2007 § 205 kokouksessaan opetustoimen laatimaa kouluverkkoselvitystä. Valtuusto päätti opetuslautakunnan esityksen mukaisesti hyväksyä Kouluverkko 2007 -raportin erikseen nimettyjen koulujen osalta. Kaupunginvaltuusto päätti Uittamon
ja Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lakkauttamisesta, Luolavuoren ja Vuorelan koulujen hallinnollisesta yhdistämisestä, Paattisten koulun muodostamisesta hallinnollisena kokonaisuutena sekä samalla Paavolan ja Kreivilän koulujen lakkauttamisesta samasta ajankohdasta lukien. Lisäksi valtuusto päätti Kastun lukion ja Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion yhdistämisestä. Päätetyt toimenpiteet ajoittuvat vuosille 2008 - 2010.
Kouluverkkovalmistelun tilanne keväällä 2008
Kaupunginvaltuusto on käsitellyt opetustoimen johtosääntöä kokouksessaan 10.3.2008 § 50.
Opetuslautakunta esitti kaupunginvaltuustolle opetustoimen johtosäännön 31 § muutettavaksi
siten, että johtosäännössä lueteltaisiin vain perusopetusta antavat koulut ja että kouluyksiköistä päättäminen kuuluisi opetuslautakunnan jaostojen toimivaltaan. Kaupunginvaltuusto palautti asian uudelleen valmisteluun.
Kaupunginhallitus käsitteli 5.5.2008 § 279 kokouksessaan opetustoimen johtosäännön muuttamista. Kaupunginjohtajan ehdotuksessa kaupunginhallitukselle ehdotettiin, että kaupunginhallitus päättäisi esittää valtuustolle opetustoimen johtosäännön 31 §:n muuttamista opetuslautakunnan esityksen mukaisesti siten, että muutos tulee voimaan 1.1.2009 alkaen. Samalla
kaupunginjohtajan ehdotuksessa esitettiin, että kaupunginvaltuuston 12.12.2005 tekemää
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kouluverkkoa koskevaa päätöstä muutetaan siten, että opetus Kärsämäen ja Paimalan kouluyksiköissä jatkuisi toistaiseksi. Asia palautettiin.
Samassa kokouksessa kaupunginhallitus päätti, että se esittää kaupunginvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä opetuslautakunnan vuoden 2008 talousarvioon Paimalan ja Kärsämäen kouluyksiköiden käyttökustannuksia varten. Kaupunginhallitus päätti myös, että vuoden
2009 talousarvion valmistelussa otetaan huomioon näiden kouluyksiköiden käyttökustannukset. Asian esittelytekstissä kaupunginjohtaja toteaa, että ”kaupunginvaltuustossa palautusta
edeltäneessä keskustelussa ilmeni, että valtuustossa oli varsin laajaa kannatusta sille, että
Paimalan ja Kärsämäen kouluyksiköiden toimintaa jatkettaisiin 1.8.2008 jälkeen”.
Tilalaitos pyysi tammikuussa 2008 hallintokuntien ehdotuksen uudisrakennus- ja peruskorjauskohteiksi vuoden 2009 talousarvioon ja vuosien 2010 - 2011 taloussuunnitelmaan sekä
vuosille 2012 - 2018. Opetuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 7.5.2008 § 75 opetuspalvelukeskuksen laatiman ehdotuksen opetustoimen koulurakennusinvestoinneista. Päätöksessä
todetaan, että opetuspalvelukeskuksen tulee Pansion koulun osalta selvittää mahdollisuudet
muuttaa koulu vuosiluokkien 1-9 koulusta vuosiluokkien 1 - 6 kouluksi viimeistään 1.8.2010
lukien. Samalla opetuspalvelukeskuksen tulee selvittää, voivatko Pansion koulun 1 - 6 vuosiluokkien oppilaat jatkaa koulunkäyntiään Pansion koulutalossa (Pernontie 29).
Kaupunginvaltuusto käsitteli opetustoimen johtosäännön muuttamista kokouksessaan
19.5.2008 § 94. Kaupunginvaltuusto päätti, että sen 12.12.2005 tekemää kouluverkkoa koskevaa päätöstä muutetaan Kärsämäen ja Paimalan kouluyksiköiden osalta siten, että opetus
niissä tulee jatkumaan toistaiseksi.
Kaupunginvaltuusto päätti samalla muuttaa opetustoimen johtosäännön 31 §:n opetuslautakunnan esityksen mukaiseksi. Päätös merkitsi, että opetustoimen johtosäännössä luetellaan
vain perusopetusta antavat koulut. Koulujen erillisistä kouluyksiköistä päättävät opetuslautakunnan jaostot. Päätöksen mukaan muutos johtosääntöön tulee voimaan 1.8.2008 siten, että
opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto voi päättää Kärsämäen ja Paimalan yksiköiden
lakkauttamisesta aikaisintaan 1.8.2010.
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Lakkautetaan 1.8.2006
lukien yhdistämällä
toiminnot Nummen
kouluun.
Lakkautetaan 1.8.2006
lukien yhdistämällä
toiminnot Raunistulan
kouluun.
Lakkautetaan 1.8.2009
lukien yhdistämällä
toiminnot Pansion kouluun.
Lakkautetaan 1.8.2006
lukien yhdistämällä
toiminnot Topeliuksen
kouluun. Opetus Snellmanin koulun nykyisessä kiinteistössä jatkuu
toistaiseksi.
Lakkautetaan 1.8.2006
yhdistämällä toiminnot
Puolalan kouluun.
Tehdään periaatepäätös, että Paattisille
rakennetaan mahdollisimman nopeasti uusi
Kreivilän ja Paavolan
koulut korvaava koulu.

Aurajoen
koulu

Paattisten
koulu

Puolalanmäen
koulu

Snellmanin
koulu

Pernon
koulu

Kastun
koulu

Toimenpide
Kaupunginvaltuusto
12.12.2005

Koulu

Toimenpide
Opetuslautakunta
31.5.2006

Kouluverkkoon liittyviä päätöksiä vuosina 2005 - 2008
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Samassa yhteydessä
lakkautetaan Kreivilän
ja Paavolan koulut.

Paattisille rakennetaan
uusi, vuosiluokat 1-6
käsittävä koulu. Koulu
aloittaa toimintansa
1.8.2010.

Toimenpide
Kaupunginhallitus
19.6.2006

Koulun toiminnan
yhdistäminen Pansion
kouluun 1.8.2007 lukien.

Toimenpide
Kaupunginvaltuusto
23.10.2006

Samasta ajankohdasta
lukien lakkautetaan
Paavolan ja Kreivilän
koulut. Opetustoiminta
jatkuu näissä koulurakennuksissa siihen asti
kunnes Paattisten uusi
koulurakennus valmistuu.

Paattisten koulu (vl 1-6)
muodostetaan hallinnollisena kokonaisuutena 1.8.2009 lukien.

Toimenpide
Kaupunginvaltuusto
8.10.2007

Toimenpide
Kaupunginvaltuusto
19.5.2008
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Lakkautetaan 1.8.2006
lukien ja yhdistetään
toiminnot Runosmäen
kouluun.
Lakkautetaan 1.8.2007
lukien

Nunnavuoren
koulu

Suikkilan
koulu

Varissuon
koulu

Aloitetaan neuvottelut
Turun yliopiston kanssa
tavoitteena keskittää
Varissuon alueen opetustoiminnot Turun normaalikouluun.
Lakkautetaan 1.8.2006
lukien ja yhdistetään
toiminnot Teräsrautelan
kouluun

Koulun toiminta jatkuu
1.8.2007 asti, jolloin toiminnot yhdistetään Pallivahan kouluun.

Kärsämäen
koulu

Paimalan
koulu

Toimenpide
Kaupunginvaltuusto
12.12.2005

Koulu

Toimenpide
Kaupunginvaltuusto
19.5.2008

Opetustoiminta jatkuu
Paimalan koulussa
1.8.2007 - 31.7.2008
Jäkärlän koulun hallinnon
alaisuudessa ellei Paimalan koulurakennuksen
kunto muuta edellytä.

Paimalan koulun toiminta itsenäisenä kouluna
lakkautetaan 1.8.2007
lukien valtuuston joulukuun 2005 päätöksen
mukaisesti.
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Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto voi
päättää yksiköiden lakkauttamisesta aikaisintaan 1.8.2010.

Kaupunginvaltuuston
12.12.2005 tekemää
kouluverkkoa koskevaa
päätöstä muutetaan siten,
että opetus Kärsämäen ja
Paimalan kouluyksiköissä
jatkuu toistaiseksi.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto voi
päättää yksiköiden lakkauttamisesta aikaisintaan 1.8.2010.

Toimenpide
Kaupunginvaltuusto
8.10.2007

Opetustoiminta Kärsämäen koulurakennuksessa jatkuu 31.7.2008
asti ellei koulurakennuksen kunto muuta edellytä.

Toimenpide
Kaupunginvaltuusto
23.10.2006

Kaupunginvaltuuston
12.12.2005 tekemää
kouluverkkoa koskevaa
päätöstä muutetaan siten,
että opetus Kärsämäen ja
Paimalan kouluyksiköissä
jatkuu toistaiseksi.

Toimenpide
Kaupunginhallitus
19.6.2006

Koulun toiminta itsenäisenä kouluna lakkautetaan 1.8.2007 lukien.
Kärsämäen ja Pallivahan
koulut muodostavat Pallivahan kouluksi kutsuttavan kokonaisuuden.

Toimenpide
Opetuslautakunta
31.5.2006
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Lukion toiminta jatkuu
31.7.2008 asti.

Pernon
lukio
Yli-Maarian
koulu

Turun
Suomalainen
Yhteiskoulu

Kastun lukio ja
Turun
Suomalaisen
Yhteiskoulun
lukio

Luolavuoren ja
Vuorelan koulut

Uittamon
koulu

Toimenpide
Kaupunginvaltuusto
12.12.2005

Koulu

Toimenpide
Opetuslautakunta
31.5.2006
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Yli-Maariaan rakennetaan uusi koulu, joka
aloittaa toimintansa
1.8.2011.

Toimenpide
Kaupunginhallitus
19.6.2006
Pernon lukio lakkautetaan 1.8.2007 lukien.

Toimenpide
Kaupunginvaltuusto
23.10.2006

Kouluun ei oteta enää
uusia 7.-luokkalaisia
1.8.2008 lukien.

Kastun lukioon ei oteta
uusia opiskelijoita
1.8.2008 lukien.
Koulu lakkautetaan
1.8.2010 lukien.

Lukiot yhdistetään
1.8.2009 lukien. Opetus keskitetään Turun
Suomalaisen Yhteiskoulun lukiorakennukseen.

Opetustoiminta Uittamon kouluyksikössä
jatkuu toistaiseksi vuosiluokkien 1-4 osalta.
Koulut yhdistetään
hallinnollisesti yhdeksi
Luolavuoren kouluksi
1.8.2009 lukien.

Lakkauttaminen itsenäisenä kouluna
1.8.2008 lukien. Yhdistetään hallinnollisesti
osaksi Vähä-Heikkilän
koulua.

Toimenpide
Kaupunginvaltuusto
8.10.2007

Toimenpide
Kaupunginvaltuusto
19.5.2008

Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja
1:2003

Kuntalais-, osallisuus- ja asiakasnäkökulman huomioon ottaminen päätöksenteossa ja palvelujen järjestämisessä

2: 2003

Arviointikertomus Turun kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2002

3:2003

Turku-strategiasta opetustoimen strategiaan

4:2003

Tuloksellisuuden seuranta kaupungin toimintaorganisaatiossa

1:2004

Kaupungin kansainvälistymisstrategia, toimeenpano ja seuranta

2: 2004

Joukkoliikennepoliittisen ohjelman 1998 - 2005 toteutuminen

3:2004

Arviointikertomus Turun kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2003

4:2004

Erikoissairaanhoidon kehittämistoimenpiteiden tarkastelu

1:2005

Toimitilahallinnon organisointi sekä toimitilahankkeiden suunnittelu ja toteutus

2:2005

Kaupungin omistajaohjaus liiketoiminnassa

3:2005

Arviointikertomus Turun kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2004

1:2006

Turku-strategian 2005 - 2008, hallintokuntien strategioiden, talousarvion ja -suunnitelman
2006 - 2008 laatiminen ja merkitys sekä riskien kokeminen Turun kaupungissa

2:2006

Arviointikertomus Turun kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2005

3:2006

Yhteiskunnallisia vaikutuksia kuvaavien tavoitteiden ja mittareiden toimivuuden ja raportoinnin arviointi

1:2007

Arviointikertomus Turun kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2006

1:2008

Turun sosiaali- ja terveystoimen kustannushallinta

2:2008

Arviointikertomus Turun kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2007

Tarkastuslautakunnan muut raportit
Talouden tasapainottaminen - seurantavastuusta toimenpidevastuuseen (Tlk 30.1.2007,
Kv 12.2.2007)

Takakannen kuva:

Tarkastuslautakunta 2005 - 2008:
Edessä vasemmalta Maija-Liisa Haapala, puheenjohtaja Katri Sarlund, Marjukka Laitinen, Kristiina Laine ja Ulla Syväkari.
Takarivissä vasemmalta Heikki Korhonen, Risto Heinonen, Matti Puhakka, varapuheenjohtaja Heikki Talvitie, Markku Hongisto, Hans Johansson ja Simo
Partanen. Kuvasta puuttuu Anu Nummelin.
Valokuvaaja Bo Strandén / Studio Auran Kuva Oy
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